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క్స్ ది క 

దథీణహీందూస్థాన చరిత్ర నెడిగిన వా రందరూ @ 

మాధవాచార్యులు విజయనగర రాష్ట్ర) మును స్థా పించిన మహో 

వృురుషుడని ఎకుగుదురు. వేదాంతళొ, న్ర్రపథనము చేసిన వారికి 

కూడా ఈ పేరు సుపరిచితమే. 

అటి మహాత్ముని నాయకుని చేసి (శ్రీమాన్ ఎన్ ,సి. 
6 

శీళ్ళరు బి. వ, ఎల్ఎల్. బి, ఎమ్. ఎల్. సి. గారు'నాటకము 

(వాసినారు, దానిని శ్రీమాన్ వాచి రాజు దుర్రాశంకర 

మహాశయులు తెలుగుచేసి మా (గంధమాల కొనగి ఆంధ 

మువహవోజనుల గ్భతజ్ల త్ర్కు పా(త్రులయి నాను 
> 

ఈ నాటకము Bulwer Lytton దొరగాడి Richlieu 

అను నాటకమున కనుకరణాము. 

(వకాశకుడు, 



క శీలవగ ణము, 

ఆ neo = ---- 

హా చేవరాయుాం ae సహ రాజు, 

మాధ వాచార్యులు న. me మంతి. 

రుద దాముడు బ్ 

వ సభుషలు, 
వివవిజయుడు | భ్యు 

కృష రాయడు న రా రాజ శ్వాలకుడు. 
౯a 

మసింహూుడు 
ప్ 1 భటులు, 
హానుమ | 

మిళి దా చార్యుడు 
(బాహ్మ్మణులు. 

2 లు 

సార్ట్ 

హాం నేశ్వరి Dee or రాజు గారిఅన్న కూతురు 

క్షం౦జా 
bs వేశ్యలు. 

మోానాథ్షి 

వమరా:._._[గంథమాల్యాప కాశకుని అనుమతి తేక ఈ 

నాటకము నాడ రాదు. 



రాజ్యతం(త్రంబునందు ధర్మంబునందు 

విపవము మాపి రావ్హ-బు వేదవముతము ళు 
మ్ ౬ 

a 5 నద్ర కంపం ధిరథిసిద్ధి కొద్ది 

యంకితంబు విద్యారణ్య యత వరుసకు. 

మూాష॥ దు॥ శేం॥ 





మొదటి అంక ము 
అనాన్ను గొసనవనమధాచారాకమలతు. 

ముది నంగ ము 

(సిజయన గర చండికాలయముసన పవానువు) 

హసు._సుర్ద స 2 గ శ్యమునట్ల వు వూూడుసంటారు, 

కానీ పా అఖుభన యందుకు వ్వతిగేకమి గా నుందిిమాధవా 

మాతు వారి అజ్ఞాన సారము నన్ ఎర్దనద్వయము వెంట 

నంటి యజ౧డడముచేవ నా గవుదసము చంగీకాదర్శన మవు 

తూన్న డి-ఇదఏి లాభమే కదా? ఏ రుభయులూ నిర్ణన మైన 

ఇచ్చోటికి రోజూ వచ్చి ఏవో కటలు పన్నుతూందురని 

వదంతి కద్దు- as నట్లు 'తెబసఘుకోకుండా నేను గురువుగారి 

నద్దకు ae ఫల మేమి? నేడు పీళ్ళకి సమాపమం దే ఉండి 

జ్ఞ పెట్టవలెను; గర్భగుడిలో కి పోయి. ేని ప్రతిమ చాటున 

డాగి యుంటాను. ఆదినో వొ ల్నిళు వస్తూన న్నారు; ముందుగా 

నేను పోయెవను...(పోవును 

(కృష రాయను రుద దాముడూ వత్తురు) 

కృష్ట---మి(త్రమా, ఏ పంత ధైర్యము చిక్కబట్టు 
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మున్నా, ఈ యాలయము చూచేసరికి నా గుండె జూరుతూంది 

సుమా! 

ర్ముద___ఎందుచేత? ఈచోటు నిర్ణన మవుటచేత్ నే 

రహస్యాలోచనలకు తీగిందని ఇక్కడికి మిమ్ము తీసుకొని 

కృవ్ష-ని ర్మానువ్యము గనకనే నా మనస్సు కలవర 

పడుతూన్న ది. 

రక లసరము కాగు కఇత్సుక్యమనండి, 

కృృష---ఏ మాట నవా కగము కాలేదు, 
ణా థి 

రుద. మున యత్న ము సఫంము కాగానే మూరు 

యువరాజుపదవి నంద్ రాచ కార్యము సిర్వహి౦చ నచ్చు 

ననే బెత్పుక్యముకు ఇప్పజటీ కలనరపు సంచకరువని 

తీలచండి, 

కృప్ట్ర-మన యత్న నం తౌ గాజ దోహా మవుట 

చేతనే నాగుండె అడరుతూక్నాది! 

రు[ద___ రాజదోహమా! ఎందువేత) విజయనగర 

నర బ్రా నమునికు రాణిగా రవుటనల్ల సగమాహాక్కు. మాఅక్క 

గారిది కదా?! అనగా మో దన్న వు ౪కు! అందుచేత రాజ్యము 

మోకు సఇకి మింపజేయుట మో భృత్యులమైన మాకు విధి. 

ఇందు మేము కృతకృత్వులమె తే పరా(కొమవంతులమంటారు, 

లేకుంశు రాజ[దోసహులమే. మా యావచ్చ కి విఫలము 

కాకుండా మేము యత్నించుతూన్నాము కావున మనకు 



రం 1] విద్యారణ్య స్వామి తీ 

రాజ[దోహాభీగి యుండనేరాదు. మిరు మాకు భాసకైైలే 

మూ యత్నము శ్నీఘముగా ఫలిస్తుంది. , ఇదిగో జాబు సిద్ధ 

ముగా నుం", అందు మిరు సంశీకిము చేయడమే కొరతే 

వెంటనే మాలిక్ శాఫరుకు డాని నందచేస్తాము. (ఉత్తరము 

చూపును. 

కృష్వ ౬ చేవిసమక్ష యిన ని అకజెర్యము నేను చేయ 

లేను. 

గుద. (జాబు విసిరి అయితే న న్నింతదూరము 
రప్పించిన దింద.కా? దుష్పుడెన మాధవాచార్కి ఆ ఘాతీకుడు, 

ఆ కపటసన్నాపి నియోగించిన చారులు నగరమం దంతటా 

తిరుగుతూన్నా రు, నిర్ణీవము లెన గోడలకీ చెవు లుంటూన్న వి, 

అని మి మ్మింతేదూరము రప్పించనలకి వచ్చింది. మోకు 

రాజ్య మక్క_రలేకుంశే మా కీీపయూస మెందుకు? 
కృృవ్వ---మితీమా, రాజ్య మక్కర లేనివా డుండునా? 

కాని అమాత్యునివేరు చెప్పి తే సా కడలు. అతనికి వెయ్యికళ్లు 

న్నవి. రాజుగారివద్ద నెంత చనువుతో నె నామెలగగలను గాని 

మాధవాచారి పేరు ఏంశునేనాకు తీగనిధీతి పుట్టును. ఇంత్ 

దూరము మనము వచ్చినా అతని చారులు మనదగ్గర నే ఉంటా 

రనినా కనువోసము లేకపో లేదు. 

రుదఎంత ధైర్యశాలి! మాధవునికి వేయి కన్ను 

లున్నవనియా జెదరుతూన్నారు? డాసరిపిట్టకి (సాలీడ్రుకూడా 
చాలాకన్ను లుంటవ్కి దానిని మాచీ జడియుదురు కాబోలు 
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కృృవ్వ---దా సరిపిట్ట ఈగలమిద దుముకునక్తు వాఠా 

త్తుగా మాధవాచారి మనమీద పడుననే నాకు భయము. 

మాలిక్ కొఫరు (పమేయమే వదలుకొందాము, 

రుద-(స్భ్రఇతని కెవరో పికికిముందు పోసినారు, ఈ 

బసవన్న బెదిరిపోయినాడు; ఇప్పు డిక లాభము లేదు: ఇతనికి 

మ ల్తెక్కించి కార్యము సాధించుకోవలెను. (పైకి సశే-పోనీ_ 

మీమాట కా దందునా! బేవివర్శ్గన లాభమే దక్కింది-అది 

మాత9ము సామాన్యమా? 

కృష్ణ. నేను ముందు పోయెదను, నావెంట నీవు 

రమ్ము...... (పోవుదుగుు 

క. 

(రెండో రంగము. 

(రాజ[పాసాగము-రు(ద చాముడు భీమసింహుడ్కూ 

రుద-_ఏమో! నావలుకులు విశ్యసించవా? జొను-నీ 

బోటి. విశ్వాసఘాతకులు అందరూ విశ్వాసఘాతకు లని 

యెంచడము సహజమే. నీకు నామాట ఇచాలబేమి? వాసి 

యివ్వవలెనా! (ఆజ్ఞాష్మతమును భీమసింహునిమిద  వెచి) 

ఇదిగో... ఇందు చేవాల్కు ముద్ర మొదలైనవి చూచుకో. 

సీతేండి సన్తారుపదని నీకు రాకుండా చేసినవాడు మాధవా 

చార్యులు కదా? అది నీ కిప్పుడు లభించిం దనడానికి సంబేవా 

మున్న దా?! 

భీము నే నే మనగలను? మిరు నానోరు కట్టినారుం 



రం ౨] విద్యారణ్యస్వామి ఫ్ 

రుద-_అట్లు కావద్దు- ఈయా జ్ఞవల్ల సీనోరు మును 

పటికన్న శ క్రివంతమే అవును. 

భీము...నా నాలుక మూయాన జవదాటదు, 

రు[ద__-నేను చెప్పేదానికంకు భిన్నముగా అది 

పల్కెనా డాని నప్పుడే వేయి చీలికలు చేస్తాను. ఇకో సం 

గతిన్ చెయ్యి సీ నాలుకకు బాసకు యుండి అదికూడా నా 

యాజ్ఞానుసారియే కావలెను; ఈవిషయము మరువవద్దు, 

భీమ___ఇం తేల? నా సర్వస్వమూ మోకు ధారపోసి 

నాన్యునాజీవితమునరు కర్తధారులు మోెే కాగలరు, 

రు[ద-__-సశే. నీవు చేయవలసింది చెప్పుతూన్నాను 

వీను, నిజమైన యుద్ధ ము కాబోతుంది.దానికి ముం దొక 

టక్కరి యుద్ధము సీవ్రు నడపవలెను. అదెట్టు నిర్వహింతువో 

సీలో నుంది. (చెవిలో చెప్పి ఇది తప్పకూడదు సుమా! 

భీమ... అమ్మా! తప్పడమే! 

రుద పొద్దు గుంకింది.చండికాలయము వెనుకనున్న 

మామిడితోట నియమితేస్థలము. నా పరాక్రమము చేతనే 

తన(ప్రాణము దక్కిందని ఏరవిజయుడు నమ్ముకొనేటట్లు నీవు 

యుద్ధమున వ_ర్తించవలెను. 

సమత యున్ధా భాసముతో నాతృ ప్పి తీరుతుందా?! 

దుష్టుడె న ఆమాధవాచార్యుని ప్రాణములు హారించవ లెను 

నా చేతేము సంతసించవలెను. వానిని చిత్రవధ చేసినగాని 

నాచితృ మున కానందము కలుగదు. 
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రుద___బ లే! కసియంు ఇట్లుండవలెను! రక, పాతీము 

లేకుంశు నీకు తృపియుండదని చే నెరుగుదును. కొంచె 

_ మోపీక పట్టితివా ఆ ముచ్చటా తీరుతుంది. ' ఇక నీవు హో. 

(వెళ్ళును ఇశ్లు అమాత్యుని మిత్రుల నందరినీ నాలో చేర్చు 

కొంటాను. నక్కను వేటాడ బోమ్టప్పుడే పులివేటకు 

కావలసినంత సన్నాహాము చేయవలెను, అమాత్యుడన్న 

మానవులతో పులి వంటివాడే! ఇదిగో అతని బద్ధ వెరి రాణి 

ఇకే వస్తూన్నది. 

(రాణి వచ్చును) 

రాణి_గుదడామా! నీ యత్న మెంతవరకూ 

సాగింది? 

రుద... ఫలో న్మూఖమునకు దా పవుతూన్నదమ్మా. 

రాణి సంతో పము, వదీ వివరించి చెప్పు, 

రు.[ద___మాలిక్ కాఫగు సైన్యము రావడమే తడవు, 

రాణిస నేకాని మోకుటట కొంతవరకు భయా 

వవాము సుమా! 

రు(ద-___ఎందుచేత? 

రాణి..మిోా శత్రువుల తుళ్ళడగించడానికి కదా అత 

నిని మో రాహ్యానిస్తున్నారు. వారిని జయించిన తరువాత 

అతడు మోపని పట్టునేమో! దిగ్విజయమని 'వేరుపెట్టుకొనీ 

రాజ్యము నంచు కుంళు ? 

రుద=గుండెయా చెరువా! మనపట్టణము చేరి 
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మనతో వైరము పెంచుకొంటాడా? అసంభనము, అదీ కాక, 

ఆతనికి కావలసింది రాజ్యము కాదు; ఖ్యాతి మొదటిది, 

ధనము రెండోది, రాజ్యాభిలావ. అసలే లేదు. దిగ్యి జయము 

చేయడానికి దవ్నీణముకు పోవునే 7: ఇచ్చట మన ముండు 

మన్నా ఉండడు. 

రాణి...మిాకు శత్రువు లున్నారుకడ్యా వారంద రత 

నితో చేరి మిమ్ము రూపుమాపి కే! మూధవాచారి ఏమి 

కుట పన్నునో? 

రుద..మనము రాజ్యవిస్థ వము చేయ సమకట్ల లే జే? 

రాజుగారు సింహాసనాధిభాథులుగా ఉండీ, పరిపాలనా చక్ర 

ము నడుపుతూందురు. అందరికీ వియుడయిం కృష్ణ గాయడు 

ఇప్పుడు చగుకే యువరాజుగా నున్నాడు, ఇక ముందు 

యథార్థముగా ఆపదవియం దుంటాడు. తక్కిన పదవులన్ని 

య థా వఫపూర్వముగానే ఉంటవి. ఇక మార్పు చెందేది ఒక్క 

అమాళ్యపద వే కదా! ఇప్పుడది సర్వజనసమ్మతీమై ఉన్న దా! 

లేజీ, అట్టది వూరినంత మా(తాన పట్టణమున ర్ లోలము 

జనించునా? ర్ల్ళ : 

రాణి అమాత్యుని మా శేపి చేనువలచినారు! 

రుద-.వా రాపదవిని తతణమే మా పాదకమల 

ముల కర్పించి తీరవలెను. వారి యనంతరగతి వారిచర్యల 

ననుసరించి యుండును. తన యధికారము విడిచి ఉఊోరగుంళేు 

అతసికి సమస్త శుభములూ చేకూరును; అట్టుకాక ఎదిరించి తే 
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అధికారముతో వాటు ఆయువుకూడా అంతరిం దుతుంది. 

రాణి(సవ్వి) నీ సంగతి ఏమి కానుంది! 

రు[ద-నాొ భావి మోబోటివారు భరిస్తూ ఉ:శునా 

కాచింక ఎందుకు! రాజ్య త్నే మ మే నా శేకలత్యుము, ఇతర 

చింతలతో పనిలేదు; ఇ? దాని కంతేరాయములు కారాదు. 

రాణి వాం నేశ్వరీ క ్రష్నరాయల వివాహ విషయము 

గ రాచార్యుల నడిగితి వా? 

రుద(స్భ) అబ్బో! ఎంత గడుసుది! మనసులో 

మాట ఇప్పటికి తేప్పింది. కాని వాంనేశ్వరిని కృష్ణ రాయనికి 

దక్క-నిత్తునా! (పెకి అడిగినాను. అది కొజాలదని వారన్నా 

రు అశా ప్రీ యమవు శే కారణమట. 

రాణి శొస్త్రము మానవ సృష్టి యే గడా! దానిని 

మన మేల అతి[క్రమించ రాదు! 

రుద్ర-_వా రిద్దరూ సపిండులు కావున ఒకరి నొకరు 

'పెండ్షి యాడ రాదట! 

రాణి---ఆ సంబంధమును మార్చుదాము, రాజకీయ 

నంస్థ నేర్చాటుచేయడ మత్యావళ్యకము కావున వారిద్దరిలో 

నొకరి నెవరికెనా దత్తత చేయవచ్చును. 

రుద్ర-_-(స్వ) ఈమె పట్టు గట్టిగా ఉంచే! (పెకి) అదీ 

'ఊూగ్యమయిన (షృక్రియ! దానిని గూర్చి ఇంకొక ప్పుడు సావ 

భాననుగా చర్చిం తలొము, 

రాణి...అలాగే, మో యత్ననుఃల వివరము ఎప్పటి 
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కప్పుడు మాకు తెలియజేస్తూండుము. నేను పోయి హంనే 

శ్వరి మనను తిప్పడానికి తగిన వర్పాటులు చేస్తాను. ..... 

(పోవును) 

రు[ద-__ఈమె టక్కరి, తనరొక్షై * నేతిలో పడితే 

చాలునని ఈమె యూహ; మేమంతా మన్ను కొట్టుళొని పో 

వలసిందే?! వాం నేశ్వరివంటి కన్యారత్న ము కృష్ణ రాయనివంటి 

కోతికి దక్క-నితునా! అరత్నము లేని అమాత్యపదవి నాకేల? 

కృష్ణ రాయ డామెతో కులుకుతూ ఉంశే నే నమాత్యుడనై 

వాళ్ళ అడుగులకు మడుగు లొత వలెనా?! వైభవము నిచ్చెన 

వంటిది దాని నెక్కువా డొకొక్క మెట్టు నంటి పో 

వలెను కాని హాటాత్తుగా మైమెట్టునకు పోవడము (వమాద 

కరము. యువరాజపదవియం దీ అవకతవక కృవ్వ రాయని 

ఇప్పుడు కూర్చుండ బెట్టిలే (గమముగా దానినే కాదు రాజ 

పదవిని కూడా చేరనచ్చును. ఏనిమాట శేమిగాని వీరవిజ 

యుని మాలోచేర్చవలెను. రాజుగారి ఆజ్ఞానుసారము ఆతడు 

చెరసాలలో నుంచ బడినాడు. అ కార్యము అమాత్యునిపై ఆ 

రోవీస్తే అతడు మాలోచేరును. అతని సాధించితినా అందరూ 

నాకు భృత్యులు కాక తప్పదు. 

neds 
IR 
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మూడో గంగము. 

(చండికాలయము శౌంత మామిడితోట- 

కాళ్ళూ చేతులూ కళ్ళూ బంధింప 

బడిన వీరవిజయ డూ ఇద్దరు భటులు.) 

ఏర___మిరగు నవ్నంతదూరమూ నడిపించి ఎక్కడికి 

తీసుకొని పోతున్నా గో చెప్పండి. లేకున్న ఇంకొక్క అడుగు 

కదలను. నన్నేమిచేయా దలళినారో ఇక్కడే కానీయండి. 

“మొదటి భటుడు..._ఇ)క మిరు నడువ నక్క.ర లేదు. 

ఇగ్కడివరకూ తెచ్చి మిమ్ము విడుదల చేయవలెనని 

మా 'కాజ్జం 

"రండోల్ భటుడు... అయ్యా, మి మ్య్మిక్క డిదాకా తీసు 

కో రావడమే” "మాకు (సాణగొడ్డముగా నంది కాని మే మేమి 

చేయగలను? తీలనమ గ్రకొన్న నా ళ్ళుకడుఫు నింపుకోవడానికి 

యజమాని యానతి చెప్పున ఇంతకన్న ఎక్కు. వ దుమ్మృత్య 

ములు చేయవలసివచ్చుసు. 

(కట్లు విష్పుదురు) 

భటులు... అయ్యా, మిరు ముకు లు మాకు సెలవు- 

(పోదురు) 

వీఠర_._.ఎంత దార్భాగ్యుడను! యు వరాజున్లయి అధి 

కారము చలాయించుద మనుకొన్ననాడే బందిఖానాలో 

పడితిని! తలవని తీలంవుగా నేడు ముకి, సంభవించింది, కాని 
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ఊరి పొలిమేరకు నన్నేల తెచ్చినారో! అంతా అగమ్య గో 

చరముగా నుంది. మొదట చెరలో నన్ను పెట్టిన వారెవరు? 

ఇ్రపడు విడుదల వేసిన వా రెవ్వరు! ఇందును కారణ 

మేమి). ..నా కేమో తోచలేదు. ఇక నే నెటు కదలను'? 

(బూ రువేషము1న థీనుసింవుడూ విచ్చుకత్తుల 

బూనిన భిటులూ వత్తురు.) 

భీమ. డాగత _ఇటస ండి కదలనద్దు. కారాగ్భవా 

మునుండీ నీకు విడుదల అయినట్లు ఆజ్ఞాష త్రము పరావుము 

లేడా మాకు స్వాధీనుడవు కా. చెంనుండి తప్పించుకొని 

ఎట్లు రాగల్లినావు? నిన్ను తిరిగి చెరలో బెట్టవలెనని అమా 

త్యులవారి ఆజ్ఞ యిదిగో! 

ఏర___ఏమి! ఆమాశ్యు డి కా నన్ను తరుముతునే 

ఉన్నాడా! అతిడే మొదట నన్ను చెరలో పెట్లనన్న మాట 

నిజమే! 

భీమ-_అందుకు సందేపామా! నిన్నాత డవమానిం 

చడము మాడ లేక రుద దాముడు ఏకు మేలు చేకూర్చనలెనని 

రాజుగారి యెదుట పచేపచే నీ సచ్చీలము నుగ్గడించగా ఆ 

తని (వేరణమున మహారాజుగారు నిన్ను విడుదలచేయించి 

నారు. ఈ కార్య మమాత్యులవారికి సమ్మతము "కానందున 

నీ వెట్టున్న అట్టు బంధించి చెరలో బెట్టండని మాకు ఆజ్ఞ 

నిచ్చినారు. కావున నీవు మాకు లొంగితీకవలెన్సు లేదా 

బలవంతముగో నిన్ను బందిశాలలో పడతో సెదము, 
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ఏర___అయ్యోో! ఇప్పట్టున నాచేత నొక ఖడ్గముంశే 

ఏ5 వీరము నీరము చేసియుందును కిదా! 

భీమ.----చెరనుండి విము కులయిన వీరుల చేతిలో ఖడ్గ 

ముంచునంత వెరి అధికారుల కింకా సం[కమింప లేదు. ఊరక 

లొంగకున్న మాపనిని మేమునెర వేర్తుము. (కతి, దూ యగా రుద 

దాముడు సశస్తు) డె కొందరు భటులతో వచ్చును.) 

రు[ద.__ఆగండి.ఎవరు మోరు? యువరాజు నెక్కడికి 

తీసుకొని పోతూన్నా రు? 

భీము... మేము అమాత్యమాధ వాచార్యుల వారి బం 

టులమ్కు మ మ్మృడ్డగించు వారెవరు? 

రుద-ఓరి పొగరుబోతా! నే నెవడనో గురి ంచితి 

వా? నాతో వైరము పెంచుకోవద్దు. మోరీతని విడిచి పోకుం 

డిరా మిమ్ము మా కరవాలములకు బలి వేసెదము. (కత్తులు 

దూయగానే భీమసింహూుడు భటులతో పారిపోవును.) 
ఏర___రుద్రదామా! నీవు నాకు మహోపకారివి; నీ 

బుణ మెట్లు తీర్చగలను] నాప్రాణరతణార్థము నీవా ముమ్మ 

రుల నెదుర్కొ-ను నప్పుడు అబలవలె అశక్తుడ నె నిలిచితిని! 

నీవు రాకపోతే నాళ్ళు న న్నీపాటికి నామావేశేము నొనరించి 
యుందురు. 

రుద వీరవిజయా! నే నొనర్చిన దొక ఛునకాక్య 

మా! ఇ వేటిమాటలు?' మన అవసలు తారుమారయిన నీ 

ఏపాటి చేసేయుండవా) ఇదొక బుణమా! నీవు దీనిని తీర్చు 
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యత్నము జేయకున్నా నాకు చింతలేదు. నీవు సజీవుడవయి 

చెరవిముకి _ చెండినావ్రు నాక దే పదివేలు! 
మనీ 

ఏర.___కృశజ్ఞుడ నైతిని. నన్ను చెరలో పెట్టిన వా 
(వ ai ల 

శివర్కు కారణమేమి? నా చెరబాపీన వారెవరు? 

రుద... హేతు వేదో నాకు పూర్తిగా తేలియదు, 

నిన్ను బంధించడానికి మాధ వామాత్యులకు గాక వే శవరికి 

ేర్యము కలదు? మహారాజుగారికి (ప్రతిఘటించి నిల్వ్యగల సా 

వాసు లింకొక రున్నా రా? 

ఏర.__నే ననుమానించినదీ, విన్నదీ పట్టిచూ స్తే ల 

దంతా ఆతని కుటు అనే తోచింది. ఇందువల్ల నేనొక గొప్ప 

విషయము (గహించినాను. పరాక్ర)మమందు కలము కన్న 

కిరవాలమే బలవత రమని అనుకొంటిని కాని అది కేవల 

మపోవామని యిప్పుడు తేలింది. 

రుద-_మి(తీమా, నీవు పొరజడుతున్నావు. అమా 

త్యులవారు లేఖనిని వూనటా అరుచే, అతనిచేత నుండేది 

కేవల జపమాల్కే ఐనా నీబోటి పీరవశేణ్యు నెట్లు ముప్పుల 

పాలు చేయగల్లినాడో యించుక యోాచించితీవా? అజేమి 

వుణ్యమో మహో రాజుగారికి కూడా వాగ్భంధ మొనర్చగలి 

గించే అమాత్యులవారి (ప్రతిభ! యువరాజువు కానున్న నీకే 

యిట్టి ముప్పు లేగబ్లిన వానికి ఇతరు లొక లెక్కా! 

ఏర-___(నిటూర్పుతో) నా చేతనున్న కరవాలము 
ఠా 

గడ్డిపోచపా టి కార్యము నిర్వహింవ లేక పోయెనే! 
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రుద్ర_నశే, మన మిలాగు దంభోక్తు లాడుతూ 

ఇక్కడ నిలుచుంకే ఏమి (ప్రమాదము సంభవించునో! 

ఏర___నే నిపుడు భావి యువరాజునా లేక చెర 

నుండి (పాణములు దక్కించుకోవడానికి పారిపోయిన అమా 

త్యుని ఖైదినా? ఈసంగతి నిన్ధారితము కాకుండా ఎక్కడికి 

పోవడము! 

రుద్ర__-_ఏ రాగ్రోసరా! నీ శీమితోటు? నీకు సాధ్యము 

కాని కార్యమున్నదా! తలతువేని ఇప్పుడే మాధవావారి 

యింటికిపోయి ఆతని (పాణములు హరింప నుద్యమించి తే ని 

న్నద్దః వాళ్లుండరు. కాని అకార్యకరణము నీ కుపదేశించితినా 
మిత్ఫడ నెట్లాదును! రమ్మూ, మనమిద్దరమూ మి(తులమై 

యుందము. నీవయి అమాత్యులవారి కోపము తగ్గిన పిదప 

అంతా అనుకూలముగానే ఉండును. 

వీర. నీవ్యాశ్రయ మిత్తువను (ధెర్యము నాకు లేకపో 

లేదు. సీ విప్పుడు నిచ్చేశించినబే నాజీవితాశయము, నా కే 

ఏకలత్యుమయిన ఆదర్శము; కాని -కాలవిలంబన మెతే కార్య 

ము చెడునేమో?! ఆదుష్టుడు నా పరాశమము వరించు 

యశ్నమింకొకసారి చేయకమునువే వాని,పాణములూ (పతి 

“భా చేను హరించడము (శేయముశకాదా? 

ర్నుద..అయ్యా! మిరు శేవల మమాయికులు, 

మనసులోనిమాట మకుగుచేయరు, కలికాలమున సరళస్వభా 

వము పనికిరాదు, కపటము లేకున్న కార్యసాధనము కాదు. 
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ఏీర__.అయి తే నన్ని ప్పుజేమి చేయుమందువు! 
రుద్ర_.అమాత్యు దేమి సామాన్యు డనుకొంటివా! 

నీకూ నాకే కాక ఇంకా ఎందరికో అపకారము చేసియున్నా 

డు. అట్టివారు దళబద్ధులయి ముందు వెన్క. లారసి తగిన 

యదను చూచి పగసాధించవలెను కా” ఎంత వీరడవైనా 

సీ వొక్కుడ వే కార్యము నిర్వహింప బూనడము యుక్తము 

కాదు-ఎటుపోయి ఎటువ మృనో కొంచె మాలోచించవలెను. 

వీర___వారందరూో పిరికివాళ్ళు-మ ది కూడితే మశా 

నికి చేటు-ఒక కానని, ఒకరు కాదన్సీ ఒకరు యిట్లనీ, ఇకొంక 

రట్లనీ చర్చించునూ కాలయాపనము చేయడ మూలోచ 

సీయుము కాదు. 

రుద-.(పతిహింసా వేశమున నీవు (పమత్తుడవు కా 

గూడదు. అమాత్యుడు జీవించియున్నంతకాలము నీవు రాజ 

వీధిని నడుస్తే మృత్యువు కోరి తెద్చుళొన్నట్లు కాదా?... 

రవాస్యాలో చనల కిది యు కవైంన వోటూ కాదు కాలమూ 

కాదు. మా యింటికి పోదాము రా! (పోదురు) 
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= నౌల్లో రంగము 444 

(రాజభవనమందు హార చజేవరాయదడు 

హర... చే నేమి చేతును? మనను కుకుట వడదాయె! 

మాధవామాత్యుడూ ఛొజబోటి ముసలివాడే కదా, అతనిబుద్ధి 

మాత్రము అస్థిరము కాదా?!...కాని అత డెదట నున్నప్పు 

డతనిమాట లే (ప్రమాణము లని తోచును .. రాణి నాదగ్గర 

నుండునప్తు డామె నూటలే మ లవికీంచును. నా 

బల్ యింత తీఎళముగా నుంది, వధ వామాత్యువి మాన 

సమూ (భాంతమై యిశ్లే యుండనలెను..,అబే రాణి 

వస్తూన్నది; ఈమె ముఖసుదర్శనము నాకుల్లాసజనక మైన క్లే 

ఈమె యాలోచనలు కూడా హీతకరములని చే చేల తలప 

రాదు?! 

(రాణి వచ్చును) 

రాణిని ర్థారణ చేసుకొన్నా గా? 

పార___ఏవ విషయమున? 

గాణి.ఇంతీలోచే మరువ ? అయిదారు గడియ లెనా 

కాలేదు అప్పుడే ఆవృత్తాంతము మరచినా రా? 

హర___వళ్ళు మైబడ్లకొప్ర్ జాపకక క్రి తగ్గడము సహజ 

మని సీ వెరుగవా) ఇంతభారము తీరినా కొంత కులని ఎంచు 

తూన్నాను. 

రాణి. మాప వృద్ధులనీ భాభారనిర్గవాణము పూ ర్త 
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ముగా మూతలకు మోరినదనే కదా నేను దానిని తగ్గించ 

యత్ని స్తూన్నాను- కాని న న్నట్లు చేయనివ్వ ౭ే! 

వార-_అ ఫ్లందువేమి? నీసలహో వు చ్చుకోకుండా 

రాజకీయవివషయములను చేను నిర్వహించ లేజీ? 

రాణి..మోరు నామాట మోరనిమాట నిజమే కాని 

అమాత్య శేఖరులు మో* స్యాధీనమున చేమో ఉంచకున్నారు. 

వారికి వయః పరిపాటి తగ్గుతూన్న కొద్దీ అధికారతృన్ష హెచ్చు 

తూన్న ది. ఆతడే మం (త్రి ఆతడే రాజా అనిపించుతూన్నదది! 

వొర==నమర్గు డగు ఆత డొక _వెపునా, సీను రెండవ 

(వెపునా నాకెంతో SABE వేస్తూ ఉన్నా, అప్పుడప్పుడు 

నాకూ ఏదో బరువు తగులుగునే ఉంది.అది మోయడమే 

నాకు క వ్రముగా నుంది. 

రాణి కాల వెపరీత్యము! వయస్సుగతిస్తూ ఉన్నా అ 

మాత్య రాజుగారు అధికారద్యయ మహి మచేత తిరిగీయువకులవు 

తూన్నారు; యువకు లగువాళ్లు అధికారవిరాశచేత మనో 

'భెర్యను తగ్గి వృద్ధు లవుతూన్నారు. ..సనే-ఆ[పసంగ మిప్పు 

డెందుకు? నాఫపశ్నకు మో రుత్తర మియ్యనే లేడే! నిన్ధార 

ణయించా? 

" వార=వది! 
రాణి.మరచినారు కాబోలు-నేనే జ్ఞాపకము చేస్తా 

ను, నే నెవరికీ జంకను.. .మాధ వాచార్యులవారు ముదిమి చేత 

మోవలెనే మతితప్పినవారు కావడమువేత ఉద్యోగమును 

తి 
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వాలించుకొండని వారితో చెప్పు మన్నాను. ఆలోచిస్తానని 

మొ రన్నారు. . .నిన్ధార ణయిందా! 

హర. లే. ..ద్కు కాని ల్లీ ఘుకాలములోనే సారం 

చేస్తాను అదిగో అమాక్యు లిశే వస్తూన్నట్టుంది-నీవు 

లోనికి పొమ్ము. 

రాణి(రాజు భుజముపై చేయివేసి నా శకీమి 

భయము) నే నేల పోవలె! చేవబావ్మాణసమముమందు మా 

యస గ్ ము నైనాను కదా ఆ నాసౌ భాగ్యము అందరికీ 

చూపవద్దా? అప్పుడే కదా నేబు ధన్యనౌాట! 

(మాధవాచార్యులు వచ్చును) 

రాణి.అమాత్వ్యే రాజా! అంతేనా? నామాట నిజ 

మేనా? 

మూధ__మిోపలుకులు నేను వినలేదే! 

రాణి.నేను వీరి యన్ధాంగము కానా? శాస్త్ర మే 

మంటుంది! 

మాధ_..అ దనే చేమిటి? మాకూ మహ రాజుగారి 

కన్నీ సంబంధ మతిసాం(దము “కావడము చేత శౌస్రుమున 

కందు చోశుది! 

రాణి.అట్లయి తే నేను చచస్పేదానిలో సగ మేనా 

పీరు జరువుతూ ఉండవలెనా? 

మా ఫ---నిస్పం దేహము గా _ సగజు కాొదు.మోరు 

చెప్పినవన్నీ వారు నిర్వహించినా అక్రమము కాదు-మిోార్లు 



రం 4] వీద్యారణ్యస్వా మి 19 

చెప్పేది వారి మేుకే గదా! అదీకాక దార్ల రకము తగ్గుతూ 

న్నప్పుడు రాచ కార్యభార మెవ ఒరెనౌ తగ్గింప షష నే అది 

అవశ్యవాంఛనీయ మే. నాకూ అట్టి కేరి కే కద్దు నావిమయ 

మున, 

రాణి... కుకుటాధీశుల భారము తగ్గించడానికి నే 

నేపాటి డానను!.,.అందున్నూ అల్పవయస్కు గాలన్కు అప 

బుద్ధు రాలను. . . ఇట్టి నేను శక్తికిమించిన పని నిర్వహించ 

గలనా! 

మాధ___చేయనేగని పని బూనిలే చేటు నిజము. 

కాని యువకులకు చేహాదార్ల్యయు సహఖిమే కావున దానికి 

తోడు మనో తరము కూడా జతపడుతుంది. అందు చేత ఎంత 

భారమెవా ఎక్కు వనిపించదు. 

రాణి__9 దే నిజమె లే నేనొక మాట ఇచిప్పెదను-అ 

ట్లనువ ర్లించండని మహారాజుగారికి మీరు బోధించండి-నే 

ననమర్ధరాలనని మా రూహింతుశే మో అని వ విషయ 

మునా ఇదివరకు పట్టు బట్ట లేదు. 

నూధ_వల్టుదల పూనశానికి మా(తేము మోకు 

వాక్కు. లేగా? అ చే మ(కమమా? బాల్యమునుండీ మహో రాజు 

గారికి చేదోడు వాదోడుగానుండే వాడిని కావున వారినై జ మెరుగు 

దూన్కు వారియెడ చనువూ కద్దు; కొనక మహారాజుగా రీపాటి 

రాజ్య పాలనాచ(క్రము త్రిప్పడము మాని వి(శాంతిన కానిమహో ' 

రాణిగారి నాపనికి నియోగించడము(శేయమనినొక్కి పక్కా 
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ణించగలనుం అట్లు చేయ నిచ్చ లేకుంశు, వృద్ధుడను గళిత 

బలుడనూ అయిన నాకు విశాంతి (పసాదించి, నాగ సమం 

రాణిగారిని నియమి స్తే నాకు మహోపకారను కావించినవా 

రాదురనిమనస్ఫూర్తి గా విన్న వించుకొంటూన్నా ను-నేను 

ఒంటివాడను. ఈపాటి చార్జ్య్థ మున్నప్పుడే సన్యాశాశ్రమ 

స్వీకారమున వోవము నొందుశు నా తుదికోర్కె, 

హార. (స్వ)అస్థలిత బహ్ముచారియవుట చేత మాధవా 

చార్యుడు విరాగి కాగ ల్లెను; నేనో, సంసారసుఖాశ నింకా 

విడువ లేకున్నా ను! 

రాణి. అమాత్య రాజా! మిోలవమ్యము కడు (పశంస 

సీయము. ఉభయకారకిమైన ఈయుదంతము మహరాజు 

గారికి తెల్పడానికే కాబోలు మీరిట్లు విచ్చేసితిరి! 

మాధ....అమ్మా-మిోరు వచించింది సత్యము. 

హర-.__వద్దు, వద్దు అమాత్యవ ర్యా! మిరు సన్యసి స్తే 

నారాజ్యాని శేమి గతి? 

రాణి.మహారాజా! మో గింత దుర్భలు లవు 

తూన్నా కేమి! అమామ్యులవారి మాలో చన వెంతీ నమంజసన 

ముగాసో ఉంది. మిరు పుణ్యమార్జింపకున్న మానె ఇత 

రులు పుణ్యకర్శృములు చేయబూని తే వారి నాటంకపరిచె 

దరా? ఏమి న్యాయమిది! రాజ్యపాలమున శీను కొరత! 

ఎవరో ఒకరు దానిని సాగించవచ్చును, అదిశాక ఆ 

యేర్పాటు మనము చేసుకో తగినది. అమాత్యులవా 
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శెప్పుడు శేదీ కోరరు. అట్టివారు వ్యాయసముత మైన ముచ్చట 

తీర్పుడని మిమ్ము వేడి తే ఈపాటి మేలు చేయకూడదా? అతి 

(పయాసమున ఇంత కాలము రాజ్యశకటము నడిపిన మహోకు 

భావునకు అడుగకుండానే అన్ని కోర్కె_లూ తీర్చవలసిండి. 

ముసలివారు కావడముచేత పాప మోపిక లేదు. ఇప్పటి 

శైనామ్మిశాంతి వారి కొసగరూడ దా? 

మాధ._. గాణిగారి మాట నిజము. (ప వాహవమూూ 

కాబముక్నూ ఒకరివై వే చియుండనట్లు రాజ్యపాలనమూ 

ఒకరికై నిలిచియుండదు. నేను సవ్యసించడము మూానినా 

రాణి. ఇంతీలోనే మాసంకల్పము మారినదా ఏమి! 

మాధ . నుహో రాణీ మోకు భయపడ నక్క-ర కీదు, 

నా సంకల్పము మారేది శాదు. ఒకవేళ రాజ్యవే మము 
కొరకు చేను సన్యసించడము మానినా, అముకుడను కాను 

కడా? నేను గతించిన పిమ్ముటనై నా రాజకార్యభానము ఇతరు 

ల పి పడ వలసించే! మానవుకు సర్వ కార్యములూ తనవల్ల నే 

నిర్వహింపబడుతూన్నవని ఎంచుకొన్నా, అతని మరణము 

నల్ల లోకాని శీలోటూ ఉండదు, అది ఎప్పటివలెనే దృఢ 

'ముగా నిలిచి ఉంటుంది; ఎందరికై నా చావుండి గాని దానికి 

లేదు. ఎట్టి మహానుభావుడు మరణించినా ఈజగము వాని 

వైపు వంగి వాలదు ఇంచుశేని చింతింపదు? దానిడారి “నది 

అనర్ల్షళముగా జరుగుతూ ఉండును, నా కిక సెలవు దయ 

షేయండి, 
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+ హర-_అమాత్యా మారు సన్యసించడము నిజ 

మేనా? అకు న నాకుకూడా సన్యాస మిప్పీంచండి, 
am 

రాణి మా రి సునగూాడునా? భార్య సమ్మతించ 

కుంకు సన్యసించ గూడదు. ఏమి అమాత్య కేఖ రా! 

మోధ___మిీా చెచుగలి శాస్త్ర మున్న ౫ా? 

వార..అన్నా ! వార్థకమున పెల్లి చేసుకుంటే తక్కిన 

చిక్కులకన్న ఇది గొప్పచిక్కే. 

ర్నాణి...శే సంత భారమైలే నేనే ఉనురుల బాసె 

దనులెండి మూరు నాభయముచేత సన్యసించ నక్కర యాం 

డదు. మోరా సన్యసించడానికి నాసమ్ముతి కావలెను కానినేను 

చావడాని కెవరిసెలవూ అక్కర లేదు. (పోవును 

వహార___ చూ చితిరా అవమాత్యవ ర్యా, నాపాట్లు]! 

వివాహా మొక గట్టి సంకెల! (బహ్మ్మచార కున్న పాటి స్యాతం 

త్రము గృవాన్థుకి చేను. అందూ రాజై నవానికి స్వేచ్చ 

మొదలే లేదు. ఈ పదవి నొందదలచినవా భ్భితర సౌఖ్యము 

'లెన్నిటినో కోల్పోవలసి యుండును. 

అవమా...గతమునకు చిఎతించిన ఫలమేమి?) రాణి 

గారి మానసము (పసన్నము చేనుకొంశు మూ శన్నిచింతలూ 

పోవును. పసిబాల మాటు నేను పాటినేయను, మొ రామెను 

వొాంతింప చేయండి; ఆమె ఎంతకైనా సావాను రాలు! 

(పోవుదురు) 
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ఆలీ ఐ వోరంగ ము భి! 

(మిోనావీ, ఇంటిదగ్గర హనుమ.) 

హాను.ఈ మోానాశ్నీయింటికి వచ్చినవెంటనే నా 

(శమ అంతా తీరిఫోవును. ఇది అపవితకులనంభూత అని 

అందరూ గహి౯౧తురు, వారి జోలి నాశేల) వారిమాట 

చేను పాటించువాడను కాను. శీలవతి వకులముడైన నేమి? 

సుత్షత్రియవంశసం జాతే యని మారాణిగారి నందరూ గార 

వించుతూంటారు కొని గుణసంపద నామె దీనికి సాటి రాగ 

లదా? నాకు దీనియందు గల గారవమూ అనురాగమూ 

పక్షపాత పూరితీములే అనుకొందాము; మహాత్ను డైన మం 

(తిగారికి దీనియెడ గలిగిన వాత్సల్యము నేమనవ లెను? ఈ 

పట్టణమం దున్న వారిలో హాం సేశ్యరి తరువాత మోనాశే కదా 

వారి కాదరపా(తీము? అతడు రా బన ఎం చగలమూా? 

అదిగో అమాత్యుల వారికొరకు చి తాసన మల్లుతూ లోలోన 

ఏదో గొణగుకొంటూన్న ది. 

మోనా_గురు (ర్పహ్మోగురుర్విష్షుఃగురు చ్చేవో మహేశ్యర; 

గురు స్పామాత్ పర బహ్మా త్ సె లీ గురవే నమః॥ 

(కంజావ్నీ వచ్చును) 

హను...అయ్యా! ఈ గయ్యాళి ఈ పరమలోభి 

నా దురదృష్టవశము చేత ఇక్కడ దాపుంచింటే! ఇప్పుడు 

బయల్నడక మరుగున పొం చియుండడమే మంచిది, 
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కంజాఇంకొ చి కానన మే అల్హుతూన్నా వా) గ్జీ 

పెద్దమ్మా! చీకటి పడ్డావు సింగారించుకో వేమి) ఈపాళంగా 

కోటలోనుండి కబురు న స్టే వమి సమాథాన మిస్తావు? 

మోి+?నా...._”ానని చెప్పు తొను- 

ఇష్టా “ కొండా. ఈకొంస కూల్చడాని శే నీవు ఫట్టినావు! 

ఇదేమి పంతమే, జెష్టా? ఎన్ని జను లె ల్లి ఎంత్ పుణ్యము 

వేసుకొం#ు రాజూశయ వుబ్బుతుంది! అట్ట తప, ఫలము 

తారసిల్సి నజ తప్పుకొనే మూర్తు లుంనుగా! 

మిానా..ఎ కో జర్మాలనుండి చేసిన పాపము వండ 

డముచేశనే పకుసకూడు తినే జనము (ప్రా _పించింది? ఇంక 

మీదనైనా పశ్చాత్తాపపడి పాపసరిహో రార్థము (శ్రీగురు చర 
ణారవిందము"ఐ సేవిస్తే ఉ నరగతు లుంటవి. 

కంజూ._.టనీ మొదా! (ఖీమంతు డెన రాజు నా 
ఏ ధ్ర. 

యము సాసముక్నూ గర్భదరిదుడె న వానుమను పట్టు 
ఉల లు 

కొని వాకులాడడను పుణ్యమనీ భావిస్తూన్నా వా? 

మానా .సందేహా మేమి? ఫగావేతు లేని పేమ (వశంన 

నీయను కాదా? ధనము లభిస్తుందని _చేవ్రురించుతూన్నా వు 

కాని ముసలితొకు...మోన మోహ మున్న బే! ఆశని ముఖ 

చందు డగుపడిన వెంటనే మన నేత్ర రాజీవములు మూసుకో 

వే) వానుము కంటపడితే నా కానందాబ్దె నోలలాడిన 

ట్టుటుంది, సహజమైన ఇట్టి పేమ పిడి కృత్రిమ పేమ నెంత 

కాలము నటించుముందువు? 
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కంజావినాశకాలము వచ్చినప్పు డిట్టి ఏిపరీతబుద్ధు 

లే వుట్టుతూండును, నిజన్ధు మిశ్లు జరిగిపోతుంది. ..(వెళ్గును) 

(హనుమ వచ్చును 

వాను.__మిోనా థీ, పరుల పసంగము పాంచియుండి 

వీన్న వాడి శీవు శిత? 

మోనా..__(నవ్వుతూ) నే నేమి శా్యస్ర్రుము చదువు 
ఆ ఆశాల ' జ్ | కొన్నానా?...అట్టివాళ్ళని వాళ్ళ మనస్సే కొంతవరకూ 

&ోభ పెట్టుతుంది. 

హాను...ఆలా గనకు. అట్టి పనిచేసిన వాళ్ళు తామేదో 

మవాత్కార్యము చేసినామని యొంచుకోవడమే శాక దాని 

గూర్చి బడాయి కొటుకోవడము కూడా కదు. 
6 a) 

మోానాఎానా అక్కకూ నావా జరిగిన (పసంగ 

మితిని చెవిని పడ్డచేమో! ((ప) ఆకస్మికముగా అటి (పసంగ 
డ్ లు 

ము వినబకితే అందు దోషముండదు. 

హను కావచ్చును కాని నేడు చెండుసారులు బుద్ధి 

వూర్యకముగానే ఆనేరము చేసినాను. అందువల్ల నాకు చాలా 

లాభమే కలిగింది! మీఅక్క_కీ నికూ జరిగిన (వసంగము 

విన్నాను--న్ _పేమోక్తులు నన్ను ధన్యున చేసినవి, 

మోనా... అటులనా?) 3౦ డపరాధము లంటి, 

ఇక్కడి వలెనే వేరొకరి (పేమోక్తులు వింటిరి కాబోలు! అదే 

నిజమైతే నేదు మో రిల్లు వెడలిన వేళ మంచిటే! 

హను.__అనుమూనపడకు-ఇవి [(పేమోర్సులు, నాకు 
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ఇందినవి.అవి జే(పోక్తులు, మన (ప్రభువుకి చెందినవి. 
మీనాఆ జేపోక్తులు మిమ్మైట్లు ధన్యుని వేసినవి? 

హాను---వాటిని వినడమువల్ల ప్రభువు వారికి కొంత 

వర కుపచరించవచ్చును కడా అనే సంతసము నన్ను ధన్యుని 

వేసింది. ఒక్కసారి ఈరెండు సంభాషణలూ వినడముచేత 

సీవన్నట్లు నేను బయలుటేరిన వేళ మంచిబే. 

మినా... అనంభామణ ఎట్టిదో నేను వినవచ్చునా? 

లేక రవాస్యమా? 

హాను._-నీవు వినగూడని రవాస్యము నా కుండునా!] 

మోనా.___లఅ శేమన్న మాట! పురుషుల శెన్నో 

రవాస్యము లుండున్కూ అందున్నూ అది (ప్రభువువారి విషయ 

మని మొదశే చెప్పినారు. రాజకీయ వ్యవహారములకు సం 
బంధించిన వీిమయములు రామలకు చెప్పకూడునా? 

హాను..ఆవిషవయము అమాత్యుల వారికి చెందినది, 

...వారి యాంతీరంగికులలోని జానవు కావున నీవు తప్ప 

కుండా వినవలసించే. అది చెప్పడానిశే చేను వచ్చినాను. 

ఆచార్యులవారి యనుమతి పెని రుదడామ కృష్ణ దేవ రాయలను 
కనిపెట్టుతూ నేను చండికాలయము చేర్కి అక్కడ డాగుండి 

వారి రహాస్యాలో చనలు విన్నాను. 

మోనా.____వికేవము లేమి? 

హను-_విజయన గరసా.మాజ్యము వశపర్చుకోవలెనని 
వాళ్ళ ప్రయత్న ము, 
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మిానా_ఏమిటీ! వా శేమి చవేయనెంచినారు) 

హను. బెదరకు. రాజ్యము గై కోవలెనని బందుకట్టు 

వేసినంత శే అయిందా?! తొము చేతకానివారమని తెలిసి 

మాలిక్ కాఫరు సహాయము కోరదలచి రుదదాము డతనికి 

జూబు(వాసి కృవ్వ రాయని దానిపై సంతకము వేయువుని 

నిర్బంధించుతూన్నా డు. 

మిోానౌా.__ఆ వి వేకళూన్యుని సంతకమా! 

వాను_వివేక వంతు లట్ట వారి మూలానే తమకార్య 

ములు నిర్భ్యహించుకుంటూ ఉంటారు...అ దటుండనీ.-ఈ 

కాగ్భమున సీవ్రూ కొంత సాయము చేయవలెను. 

మోనా ..నా తే తేమగును! 

వాన... ఈకుటలో రాణిగారూ చేరి యుంటారని 

నా నమ్మకము. అంతీ;పుర మంతటా నీవు తిరిగుతూ ఉంటావు 

కనుకే. 

మానా అచ్చటి భోగట్టా మోకు తెలియ జేసాను, 

హాను.___ఆవో ర్త నెరిగి అమాత్యులవారి దగ్గరకు 

రా. గురువులవారి సేవ నేడు నాకు ప్రా  వ్రించడానికి సుయో 

గము లభించింది. వా రచిరకాలమున నే సన్యసింప నిశ్చయించి 

నారని హం సేశ్వరితో చెప్పు, 

మోనా.___వాం సేశ్వరి అంశు జ్ఞ స్తీ వచ్చింది రాజ 

.పాసావమందెల్లా అమె ఒక్క త్తే మానవజాతిలోనిది, తదిత 

రు లందరూ పశువులూ పిశాచములూ రాతునసులూ అన 
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వచ్చును. అమె పంచ(ప్రాణములూ వీరవిజయునియం దుంచిం 

టి వ మాతీడు చెరలో నున్నాడు. 

వాను సన్యసిం చడానికి మందు అశనిచెర చాపవలె 

నని గురువుగారు తీలంచినాబు కాబోలు, ఓరుగంటి కారా 

ధికారికి వారా (వాసియిచ్చిన రహస్యాజ్ఞ నే నందిచ్చి వచ్చి 

నాను. 

మానా లిట్లు జరిగి తే వాళ్ళ రేఖ బయలుపడ్డద న్న 

మా శు. 

హాను.9ఇక నేను పోయి వస్తాను. (నిష్క-మిం౦చున్సు 

మోా ౩'_నేనూ ఛాజనగరమున కిప్పుడే పయనిసాను, 

అక్కా! అక్కా! (ఆమె వచ్చును నేను రాజనగరుకి పోవ 

లెను-నన్ను త్వరగా అలంకరించు. 

50జూ..._ఇందాకానే ఈ న పుట్టలే దేమి? (శ్రీరంగ 

సీతు లిప్పు డేమయిసవి? ఈమార్పునకు హేతు వేమి? పిలుపు 

రాతే జే! 

మోనా.__-పోనిత్తూ! వినోదము కోస మట్లన్నాను 

కాని కులవృత్తి మానుకొందు నశ! రోజూ పోవలసినదానికి 

విలుపు రా సేల? 

కంజా_ర్కా నిన్ను ముస్తాబు చేస్తాను. (పోవుదురు) 

i 
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--++ ఆరో రంగము ౪౪ 

(మాధ వామాత్యుని పహోోోవమువెలు గో అమాత్వుడు హం నేశ్వరి) 

హంసే__నాన్నగామా! నాన్నగారూ! ఇబేమి, ఇట్టి 

పని తలపెట్టివారు! ఇకముందు నేమ ీనాశ్నా” అపి ఎవరిని 

వీలుతును? 

మాధభ__. ఎవరది? అమ్మా వాం సేశ్నరీ! ఏమన్నావు! 

హంసే ఇక నా శెషము దిక్కు? న న్నెవరి కప్ప 

గిందుతాను? 

మాధ-_._ఏ బుమ్మా'ఆలాగు ని గాశ చెందుతూన్నావు! 

హాం సే___నేటివరకూ నన్ను కన్నతీండిలాగు పెంచి 

గన్నతల్రినలె | నేమజూపి నా శేలోపమూ లేకుండా పద్ద జేసి 

తరి ..ఇప్త్వూడు.. .(ఏడ్చును) 

మాధ.అదే మమ్మా, కన్నీరోడ్చుతూన్నావు! 

హంసే___ఇప్పు డోసుఖ మంతా నన్ను పిడి ఏ పోవునని- 

మాధ.-.ఎందువే క? 

వాంసే._మూరగు సన్యసించుటకు నిశ్చయించిన టిప్పూజే 
mn 

విన్నాను. అదే నిజమైతే ఇక నాకు తల్లి యెవరు తండి 
చా ల్ు 

యెవరు? “రా అమ్మా, వాంసేశ్వరీ” అ. నన్నిక పిల్చువా 

శెవరు? నన్ను వాత్సల్యముతో చేరదీసేవా రెవ్వరు! 
మాధ... ఈమాట సి కెవరు చెప్పినారమ్మా!.. , ఒక 

వేళ నిజ మునుకో షీవు వ్యసనపడెద వేల? రా బిడ్డా ఇక్కడ 
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కూర్చుండుము. చేను సస్యసి స్తే నేమి [పమాదము! గాజ 

దర్బారులో మ౭(తినై నా ఇంటివద్ద సన్యాసినే కదా? సన్యాసా 

(శ్రమము .ప్రత్యతీముగా సీీకరించినంతే మాత్రమున (పమాద 

మేమి ౧౦భవించగలదు! నా చేశమాతయంనుశాని ధర్మపు 

(లిక వగు నీయందుకాని (చేవ తగ ననుకొంటున్నా వా? 

వెరిదానా, నీ వింకా చిన్న దానవు-సన్యాసనీత్షు మా (శ్రూహ్మ 

ణులకు సవాజమైనా, సంసారసంబం ధ మెన నాత్వ్గ మా మా 

పాశములనుండి సశ్యాసికి కూడా వము క్లి ఉండకూడదని 

నీ వెరుగవు-బహ్మాచారినై నా గృవాన్థునికినలె నా కిద్దరు బం 

ధువు లున్నారనిసీ వెకుగనా! మొదటిది విజయనగర రాజ్య 

లత, శెండవదానవ్రు నీవు, అవివాహితుడనై నా ఎడ తెగని 

వాత్సల్యరసపూరితుడ నై ఉన్నాను శాశె! 

వాంసే__అటు-లైన మో సన్యసించి శృంగోరికి 

పోయేటప్పుడు నన్ను మోావెంట తీసుకొని పోవుదురా! 

మాధ___నే నక్కడికి పోవుదునని కూడా తెలిసిందా! 

హం నే.___ ఇప్పుడు కృతుల చేతి జగద్గురువు లెనారు 

ఇకముందు ముఠాధికారముచేత జగద్ధురువ్రులు శాబోతున్నా 

రని కూడా తెలిసింది. 

మాధ.___ఇంతా తెలినీ, వెరిదానా, సంతోషించక 

సంతవీంచుతున్నా వేమి? నీ భావిజీవితము నుఖము గ్రా గడచు 

టకు తగిన ఏ న్పాటులు చేయకుండా ఇక్కడనుండి వెళ్ళిపోవుదు 

ననుకొంటున్నా వా? సన్యాసదీత నాకెంత ఆవశ్యక మో నిన్ను 
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సంసారములో 1[పవేశపెట్టడము కూడా అంహావశ్యక మే, 

కావున సిగ్గు పడక నీ మననులో నున్నమాట నాతో చెప్పు, 
సీ వెవరిని పెళ్లియాడ నిశ్చయించినావు?! నీకు తలినైనా 

తండినైనా నేనే కదా? నీ యో౫కేమము లారయు భారము 

నాజీ కావున నాదగ్గర దాచక నిజము చెప్పూ. 

హం సే. భొగుంది-మోకన్న నాశెక్కువ తేలునునా? 

(పసంగము మార్చవలెనని ఏదో నెవను వెతకినట్లు తోచు 

తూన్నది. 
మౌాధ.___ యోగ్యుడైన వరునికి నిన్ను జానముచేసిన 

గాని సన్యాసాశశ్రమము స్వీకరించడానికి నా కధికారము కలు 
గదు. విజయనగర రాజ్యమూ నీవూ అబలల్వే కావున మా 

సుఖ ముగురించి సమాన బాధ్యత వహించడము నాకు విధిం 

రాజ్యలవీగని నేను స్టాపించితిని కావున ఆమెనా కన్న 

హంసే.._మరి నేనో) 

మాధ__నీను నా పెంపుడు కూతురవు. 

పహాూంసే.__అం తేనా! 

మయాధ__తొందర పడకు. నామాట సాంతీముగా 

(గ్రహించ శే మాటలాడెద వేమి?! “కన్న (పేమకన్న పెంచిన 
(పేను పెద్దీ అని ఎకుగవా? కావున సీవు పూర్వగణ్యవు- 

హంనే.___తప్పుమన్ని ంచండి-.మిరు సన్యసిస్తారని వీన 

గానే నాకు పట్టవాని కోపమూ దుఃఖమూ వచ్చినవి, 
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మాూఢ__నీకోస ముపశమిిప చేయగలను... దాని 
స కీ చీ క శీను గాని నా(పశ్న కు త్లేర మివ వ్యా; (పయను డెవడు! 

హంసే__ (ఊరకుంజును) 

మాధ__వమి మాటాడవు)...ఆ౧ తెలిసింది.. .నేనే 

మరచినాన. మహో గాజగు హరచేవరాయబు నిన్ను (పేమి 

సూన్నారని నేను వింటిని.ఆశనికన్న ఉత్తణు డీరాజ్యమున 
వో ఒవ్ a 

లేడు. అశని నీవు _నేమించినక్సై శే ధన్య వే-మహో రాణివి 

కావలెనలి నీ కుందా? నీ అంగీకారమే తడవు; వివావా 

సన్నావా మతి శీఘకాలములో. చేయించగలను. నాకుగల 

గాజభ క్రి రాణింపజేనే శా;గ+7గా నొక గన్నారత్నీ మును 

వారి శగ్పింది నానేవ ధన్వము చేనుకొంటాస-అత్యు త్తమ 

పడవి లభించినందును రశ్మీ మూ, అట్టి రత్న ము లభించిన ౧దు 

కు గాజుగాగున్న్యూ భౌసిల్దుడురు; యోగ్యమైన సంబంధము 

నంఛాగన పరచినంవుకు తేసూా సంతోోషిసాను. 

హంనసే__(ఎరశా' సాయం "జలంతో మరు్క్కు_వ ఉన్న 

దంటూ మోగాజభకి కి న న్నావాణత చేయడము మోకు 

తగునా? నాగనినముల వంకరకొద్రి మో కిట్రబుద్ధి ఫుట్టింది! రాణి 

పదవి అబ్బి" దుకు సంతీసించడ వే మిగులుగుంది కాగి ఇతర 

సుఖములు సున్న కదా? కాటికి కాలు వా+చినవానిని 

కట్టు కొనడముక ౦ మె క్షతితో మెడ కోసుకోవడము మేలు. 

పెళ్ళియాడడము పదవి కోసమా+? అధిశారలుబ్దు లట్లు చేయు 
ఢి ౧౧ 

దుే, కాని అన్యుల కట రుచంచునా! ”ా జున్నం౦తీ కాల మే 
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కదా రాణివె భవము! ఆవెన్క. ఆమెగతి ఏమి! “గోరు చ్చు 

పెని రోకలిపో టి న్నట్లు మో రీలాగు పలశడము భావ్య ణా? 

మావ --వమో అధికారమూ వైభవమూ ర్రీల 
కత్యం తాపేతుణీయము లని అట్లన్నాను; నీ కీష్టములేదని జే 

నెరుగను. నీ అధికార నిష్పృవా కెంళో సంతసిస్తూన్నాను... 
నిజమే-శేవల పషపీ అధికారమూ వధూవర లీడుజోడుగా 

నుండకుంచు అంతగా ఆనందజనగము*ఎ కావు. ..దీనిని మర 

చిపో_ఇశ రాజాస్థాన మందున్న వా రవరై నా సీమనన్న్సుకి నచ్చి 

నా రా? భర్యశెర్యగాంభీ గ్యాది గుణనంపన్ను లెన యువకులు 

దర్బారులో చాలామంది ఉన్నారు, అట్టి వారిలో నొకని నెన్ను 

కోవడ్ మృ్మకమము కాదు; నీవు సార్టతంత్యేప్రియవు వీడ వా 

నియింట దీనతవేతనూ భాగ్యశాలి సుంట వశ్వ ర్యాతి రేశము 

చేతనూ పరాధినతే ఘటిల్లుకుంది. ఈ'రెండూ వదలి ఒకసర్హా 

రుని చేపట్టితివా కొంత వశ్యర్యముతో బాటు కొంత సార్ధితం 

(త్య మబ్బ గలదు. ఇదీ మంచి ఆగో చనే!. , ,(పన్తుత రాజసర్హా 

రులలో నధికుడ్కు రుద దాముడు-అతడు నిరంకుశ ధెర్య శాలి, 

పౌరుషవంతుడె న వ ర్ధిష్టువుః మహో రాజుగారికి కూర్చిన బంధు 

వ్రు మిత్రుడు- అతనికి నిన్నిమ్మని న న్నడుగదలచి గారు రాజు 

గారని నేను విన్నాను, సీ కిది సమ్మశమైతే నా అవశిన్ల మా 
సంకా లేదు. 

హంసే_.*నా హృదయమునకు ఛభూలాయనూన వెన 

ఇట్టి (ప్రసంగము చేయవద్దని (హార్థిస్తూన్నాను, మోకు నచ్చిన 

స్ట 
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ముఖ్యులు నాకు నచ్చకపోవడము నా జా ర్భాగ్య మే! 

మాధ..._అక్సై తే వానిని గురించి (పశంన వేయను. .. 

కన్యా దానమే నా పని-పాజ్ఞురాలవు కావున పాత్రనిర్ణయము 
నీది. రాజుగారూ, రుదడాముడూ నీ (పేమకు పాత్రులు కా 

కుంశు వేరెవ్వ రున్నారు?...అ(-మరచినాను. నీకుతీగిన రాజ 

బంధు వింకొొక డున్నాడు...అతడు సుందరుడు సకలగుణ 

సంపన్ను డు_.కాని... అతని నీవు పెం డ్రియాడడము రాజదంపతు 

లకు గిట్టదు కదా అని సంశయిస్తూన్నాను. 

వాంనే....నా వివాహవివయమున పెత్తనము వారి 

శెవరిచ్చినారు! వారి మతావముతములతో నా కేమిపని? మికు 

నచ్చి కే నాకు సరి. 

మాధ._9ంకో అడ్డున్న ది. అతని అవస్థ యిందుకు 

(పతికూలముగా నుంది. 

వహాంసే.._మిోారు న్యాయపరులనీ గుణపత.పాతులనీ 

దయాశౌొలురనీ ఖ్యాతి దశదిశలా వ్యాపించింకాంది. మి 

కటార్ ముంశు (ప్రతికూల పరిస్థితు లనుకూలముగా తుణ 

ములో మారుతవి, మిరు న్యాయము విమర్శించితి రా-_ 

మౌాధ=--వీరవిజయుని మాట చనేనంటూన్నది---నీ 

యూాహా చేరొకరీతి నున్నట్లుంది. 

వాంసే లేదు. వారిమా*శే నే నన్నది. 

మాధ.9క నేమి). , .అతడు, ..నీకనురూపుడే కాని 

హంసే-నాన్నగావూ నాదొక మనవి. కమి స్తే 
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చెప్పుతాను. ఆ పుకువసింవానని స్వభావమునకు తీగిన ఆదరణ 

మో రాతనికి (పసాదించలేను. అదీ నా (గహచారమే. 

మాధ.___అమ్మూూ, అతని మెడ నేను విమ ఖుడననే కదా 

నీ అభ్మిపాయము?, . .ఇంతవరక నీనో వికోదముగా కాలవేేప 

మొనర్పుతున్నాను, కాని మూ పరస్సరానురాగము చే నెరు 

గక పోలేదు ఆతడు గుణశౌలి అనీ ఎరుగుదును చేశభకి, 

పూరితుడై న ఏర కేఖరుడు-మన దేశములను మోభిపెట్టు శత్రు 
సేనలను దునుమాడజాలు బంటు ఆత డొక్క_డే! కాని (ప్రస్తుత 

రాజకీయపరిస్టితు లాతనికి (పతికూలనము లనుమాట మరువ 

గూడదు. ఇందుకు తో డాతడు సరళమననస్కుడు, చల 

చిత్తుడ్కు (ప్రపంచవి వేకము కొంచెము తక్కువ. 

హూంనే___స కే, లోపము లేని మానవు డుండబోడుం 

అందున్నూ నిర్వాహకుజైన రాజపుత్రుకు యువకుడై తే 

అతనియందు లోపము లుండకుండునా?_ అట్టివాని కింకొొకరు 

బాసశైతే ఆ లోటు పూటు కాదా! 

మాధ.నిజమే కోని అతడు నాయెడ (పతికూలుడే! 

హంసే__శివశివా! కుమించండి. ఇందు మిరు (భ్రమ 

బడుతూన్నాగు. మిరు సత్వగుణపరిపూర్తులు, ఐనా వారియెడ 

మాత్రము. 

మాధ__పఓసి మ్మరిదానా, నేను (భాంతుడనని ఎంచు 

తూన్నావా? లేదు లేదు పొరపాటు ఏీరవిజ మునిది, ఈర్హ్యా 

వేళులై న రాజబంధువుల (వేరణచేత మహారాజుగా రతనిని 
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పెట్టిన పాట్లన్నీ నాపై నారోవీంచి శతుభావము వహించి 

యున్నాడు! నాపొడ అతనికి కిట్టశున్నది. అట్టివానికి నిన్ని చ్చు 

టకు నేను సమ్మతించినా సాధ్యమయినంత శీ ఘముగా న న్నం౦ంతే 

'మొందించి తన జీవితము నిమ్మంటకము చేసితీరడ మతేనికి 

సహాజము, 

హంసే___నే నతని చేరినవిమ్మాట ఆ వ్యామోహము 

మార్పజాలనా? పంకిలమైన నీటిలో పటిక వేస్తే అది నిర్ణ 

లము కాదా? . 

మాధథ._ కావచ్చును, కాని ఇంకో అంతీరాయముంది- 

అత డిప్పుశు మువారాజుగారి స్వాధీనములో నున్నాడు. ఒక 

వేళ చెరతీప్పినా అతని(పాణములు రాజుగారిచేతిలో నున్నవి. 

పాముపడ నున్న మాణిక్యము (పాపింఛచుజుట్టు?!.. . లేకుంశు 

ని న్నాతనికిచ్చి నేను నిశ్చింతుడ నై యుందును, 

(ఆత్రముతో హనుమ వచ్చును, ) 
ఏమి విశేషములు? 

హాను...-(రహస్యముగా) ఏరవిజయము డీయూరు చేరి 

నాడు. 

మాధ-___తల్లి అగ్నిహోో(త్రు నుపాసించు సమయ 
హైనద్సి పోదాము రా. | 

హంసే..._చిత, ము-పూజా(ద వ్యములు సిద్ధ పరు సానుం 
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ఆల! వడోరంగము (ట్ల 

(అమా త్యాచార్యుని ఆ(శమమెదుట ఇాంభట్టు- 

మిళం దాచార్యుడు) 

సౌంభ_రండి రండి, 

మిళిం...- అమాత్యుల దర్శన మిసపుడు కాడా? 

శాంభల్లగి జపసమయము.అది ముగియక పూర్వ 

మెవరిసీ మూడరు_లమాధికారనా సనే బికుకు డెనా సరే, 

మిళిం.. ౨ తే అంతవరకూ. ఇక్కడ క్ట కూర్చుం 

దాము. ఏరి మహలు చూడవలెనని కోశ్కె. యున్నది. అంతా 

మూ పెద రా? 

శాొంభ_..చమూాపడాని కే ముంది? ఇదే వారి మహాలు. 

మిళిం.....పోనీ_నారి సభాభవన మెక్క_డ? 

ఛాంభ._...ఇజే వారి సభాభవనము. 

మిళీం-_ వారు రాజు కార్యములు తీర్చు చావడి 

ఎక్కే. డుంది? 

శాంభ.నా రిప్పుడు జపము చేస్తూన్న చోశు వారి 

కచేరి, మహారాజుగారు దర్శనమునకు వచ్చినా ఇక్కడే వారికి 

స్వాగత మొసంగుచుందుము. 

మిళిం___చ్చితముగా నుంది! ఇక్కడ హోమశాల 

తప్ప వేశేమో లేదు. 

శాంభ..ఇందే వారు సదా 'కాలవ్నే పము చేస్తూం 
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దురు. ఆకోవెల గ ర్భాలయములో సంధ్యవార్చి మధ్యావ్నా 

మి హోమశా లకు వచ్చి, శిలాసనముపైని కూర్చుండి దేవతా 

రాధస చేసి రెండుమూడు కందమూలములు భుజించి చిన్న 

కమండలవుతో పా లారగిస్తారు. వీదప ఆ వేతాసనముపైని 
కొంచెము సేపు విశ్రమించి. కృ ప్లాజినము మోద కూరకు ౦కి 

ఒక తమామము రాజ్యవ్యవహార ములు నిర్వహింతురు. అటుపైని 

సాయం(త్రము దాకా ఈ చతుష్పీఠము పై (గంథ లేఖనము 

కావించి, సంధ్య వార్చి, చేవాలయమున మంత్రపువ్నము 

సమర్పించి ఈహోమశాలకు దయచేయుదురు. రాత్రులు 

ఫలాహోరమువా మమా(త్రమా చరించిరవా స్యాలో చనలయందు 

కాలము పుచ్చి, పన్న్ండుగడియల రా(త్రివరకూ జపముచేసి, 

నిద పోవుదురు. 

మిళిం(తికాలమూ వారళ్లు జరుపుతూందు రా? 

శాంభ __ఇబే వారి దినచర్య, చలి ఎక్కువగా నుంశే 

హోవమకుండము ద గరనే కార్యక్రమము జరుపు తారు, 

మిళిం... నారి పరివార మెంతే? 

శాంభ__పరి వారవా?-ఒక కూతురు, ఇద్దరు. 

మిళింఒమిోా గురువుగారు (బవ్మ్శాచావపలని వ్నిక్సీ 

వారికి కూతు రెట్లు కలిగెను? 

శాంభకొన్న కూతురు గాదు-పోవ్యప్యుతిక కత్రియ 
గ్ర న్య! ఆమె నతిగారాబమున 'పంచుతూన్నారు. వారి దినవ్య 

యమునకు మహారాజుగారు తేగిన వఏర్పాటులు కావించినారు. 
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న ఒగురు సేవకులున్నాగు, గురువుగారికి పరిచర్య ఒనర్చడా 

నికి కాదు వారికూతురిని కనిపెట్టుకొని యుండడమున కే-గురు 

వు గారికి ఒకరు సేవచేయ నక్క_రలేదు. వారొక కాసెనా 

అంటరుం 

మిళిం.__మురి శిష్యు లెంత మంది? 

శాంభ_ఇద్లరము- నేనూ హానుమౌో. 

మిళి.___వారి సన్నిధానమున ఎప్పుడూ ఉండేవా 

రివ్వరు! 

+ శాంభ_నేను. వారిని కనిపెట్టు కొని ఉందేవాడనూ 

నారి కత్యంథ(వియుడనూ సన 

మిళిం. ఇతడు జంభాలరాయడు, కొంచెము పొగ 

పెట్టితే వీని వాగ్యంత్ర మబేపనిగా తిరుగుతూండును_ (ప్ర 
ఈ మాట చెప్ప నక్కరలేదు. ముఖము చూడగానే మిరు 

(వీయశిష్యులని విశద మవుతూన్నది. మోరు గురువుగాగి 

కత్యంతపియు 'లెట్టయినారు? 

వాంభ.___ మొదటి కారణము, నేను త్రమృణబాహ్మ 

ణుడన్కు హనువు ళూదుడు, అహార్నిశా లెడ తెగకుండా 

గురువుగారి సన్నిధిని సే నుందును-.హూనుము వారు చెప్పినబే 

చేస్తూ౦డును, నా కా నియమము లేదు-గుకువుగారు వాని 

కెష్పూడో కాని పని చెప్పరు. వానియం దంత (సేనా లేదు. 

వారి కాలరీలు నేనే ఉతుకుతాన్కు అసన మమగసాను హో 

మాని కానూుతి నేనే అందిస్తాను వారి జపసంఖ్య పద్దు చేశే 
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(వాస్తాను. (గంథపతనమూ, లేఖనమూ, నేను తేకపోతే జరు 
గ నేజరు౫వ్రు_రహస్యాలోచనలలో కూడా గురువుగా రప్పు 

డప్పుడు నాసలహో ఫుచ్చుకొందురు. 

మిళిం___మిోరు గురువుగారి బహిః(పాణ మన్నమోట ! 

మినుస్తచూ స్తే వారి దర్శనము సగ మైన ప్లే. 

శాంభ_చి త్తను, 

మిళిం.జపసమా ప్పి యెనదేమో చూచి వస్తారా? 

శాంభ_._అశ్లే, (పోవును) 

మిళిం.__అహా! దశీ ణాపధమందు హిందూసా(మాజ్య 

ముస్ఫా పించి, దాని కాధార స్పంభుడైె, విద్యాపాఢి భారతవర్ష 

మున కధిము డె, రాజ్యపాలనా నిపుణుడైన అనూత్యమాధ 

వాచార్యు డీచిట్టిగుడిసెలో కాపురము చేస్తూన్నాడా! సరస్వతీ 

"జీవికి కంఠాభరణును, సకలంవిద్యా సాగరుడు, వేద వేదాంగ 

పారంగతుడు, సర్వజ్ఞశిఖామణియు. నైన కూధవాచార్యు డీ 

యా(శ్రమమున కూర్చుండి [గంథరచన చేస్తూండునా?... 

భళీ! వమి నిస్పృవా! వమి స్వార్థ పరాజ్బుఖత! ఈ హోమ 

శాలయ) దఖండ్నవెరాగ్య సూచకములైన పరికరము లే కాని 

స్తూన్నవి. ఈ వే్యేళాసనమూూ,కృ ప్లా ? ఎమరూ, నారి శేళకమండలు 

వ్రుహోమభస్థమూసంసారపరాజ్బుఖులకు పరమార్థ సాధన 

ములు శా వే!ఒక వంక, రాజ వెభ వమూ,లం కొక వంక సరనువాంన 

_వెభవమూ, ఆహో ఈ నగరము వ్యానహారిక పారమా రీ కాదర్శ 

ముల నభ్యసింపచేస్తి జనుల కిహాపరసౌఖ్య సంపదలు (పత్యత్న 
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చొునర్బుతూన్న ది! ఈజూూరపుకొండలు నునుసం” నూన, కాని 

ఈసా(మాజ్యమును గూర్చి నేను విన్నది కన్న దానికన్న పది 
5 << లి భ్ వేలళెట్టు తక్కు వ_ధర్శసా(మాజ్యపట్టాభిపిక్కులై న శ్రీమచ్చం 

కరభగవత్సాదాచాక్యల వారి సన్నిధి సెప్పుడూ ఉండు నాకే 

కల్పనాతీత మెన విరా” సదర్శను చూప? ఈ మాధవా 
గ నూ 

చార్వాలు జగదురువులు కాగల రనడమ:న కావంతెనా సం 
లొ యి 

నయము చేను. కావుననే సర్వజ్ఞులెన శృంశేరిస్వాముల వా 

రికి మాధశాచాగ్యోల గారిని యో గ రాజ్యపట్టా భిమిక్కుం చేయు 

(పవృ తి కలిండి కాగలయరము గొశు పురస్ప్పూచనలు 
9 ౨ ౧ థి గా 

చేస్తూండును. 

౪ ఎనిమిదో 5 ౧గము ఇ 

(భూ ధవాశా స్యని హోమణాళ 

మాధ...ఊం తెలిసింది. వానువ?ా! తుజ కీకుషుు 
అ 

నన్ను హసోయిగా సన్యసించ నివ్వళా.. .కృష్షరాయ మగా 

ములు తయననసర్హాకు నా(శ్రయవఃన మనపట్టణమూ వకు ఘాతే 

యొునర్న నెంచినాధా? 

హొను. వారి యత్న ము లకే ఉన్నవి, 

కోచాధ..కన్కీ వారి పాపకార్యమునకు తీగిన వల 

మనుభవిసారు. వారు నాగురించి వమనిగో చెప్పు, 

వహాను._వా” కారుకూతలు చే ౫ చ్చరించ లేను 

స్వామి! 

6 
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మాధ. రాజ్యసూూ (త్రము చేబూనిన వాళ్ళు తమ్ము 

దుష లేరీతి నిందిస్తూందురో వినుట _ శెల్లప్వుడూ సిద్ధులె 

ఉండవలెను. అధికారగుదము న న్నంటనట్టు లోక 

నిందా నన్ను "బాధింపవాలదని నీ వెగుగవా? వినవానిశే 

కదా చెవులు (వసాదింపబడ్డవి-విరంత రాయకుగా వాటిధర్శ 

మనీ నిర్వహించ వలసిన చే. వదరుబోతూ మూర్థుడూ నెన 

కృవ్న రాయల నోటినుండీ గృవహాశాశకుడైన రు దదాము 

నోటినుండీ వెడలిన పణయ్క్యలు నన్ను విననీ, 
వానునా చెవులకే అవి ముల్కులు; ఐన్కా వినక 

తన్పింది కాదు. రుదదాముడూ.._ 

మాధ-_-నంకోచము వద్దు-శతు9వు మాటలు కదా 

అవి, | 

హను. “మన మొగ్గిన ఈ బందుకట్టు బోనులో 

మాధవుడను వరడు చిక్కక తప్పదు అనెను, 

మాధ._సంటనక్క.. కన్న వరడు ఎక్కువ జిళ్తుల 

మారి అని మూర్భు తలెరుగరు. బోను తయారు కాస్కీ అంచె 

వరు పడతారో తెలుస్తుంది. క కుటకు శ'యకు డెవరు! 

హస___కృవ్న రాయడు, 

మాధ.___ఐ తేఇడి మదుపులేని వ్యవహారమని ఎరు 

గరు కాబోలు! వారి పన్నుగడలన్నీ గాలితో కట్టిన మేడలు- 

కృవ్ణ రాయని యాజమాన్యము న కుచ క్రము వ(క గతిని పట్టు 

నే కాని సరిగా నడుచునా? 
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. వహాను___ఆకతేని పెత్తనము చేరు కే_ ఈ కపటనాటకానికీ 

సూకథా? రు వదాముడే. 

మాధ.___అది నిజమే. మహారాజుగారి ఎకుట మధుర 

వాక్యము లాడి అతనిని వశపరుచుకొన్నాడు. అధికారులు 

సోతవ్రియులు గనుక నానియాటలు సొగినవి మాగధుల 

మాటలు మళత్తెక్కించి తీరు ము, 

హను-__ఇంకోటి.__కృవ్న రాయడు యువరా జవునటం- 

అకనికి వాం నేశ్వరి నిమ్మసి రాజుగారు మి మ్మాడుగదలచి 

నార కూడా ఫిన్నాను. 

మాధ-___ఇది కొత్తవార్హ కాదు. కృవ్తరాయ డీ 

యశ వదలుకోవడ ము త్రమము. వానికి తగిన వధువు ఉరి 

ఆడే! పీకు సన్నుతూజఉన్న కుచక్రము ఆ వివావాసన్నావా 

ముఐలో నొ కటి-కృష్న రాయరుద దాము. లను బోలు (వోవాు 

లనూ జనకంటకు లనూ నిష్మాలము చేయకుండా నేను స శ్యాన 

దీకు నహించడము యోగ్యము కాదు. నీవు పోయి ేవు 

కూడా వెరిజూడ కని పెట్ట యుంకు, వెటనున్న చారుని 

పంఫపు- (అతడు పోవుక) 

(చారుడు వచ్చును) 

ఏమి వార్తలు! 

బాగుసిన్న రా త్రీ యువరాజుతోట మండ పము వద్ద 

నలుగు శేకాంతే మాడుళొన్నారు. “మాధవాచార్యుని కపు 

నిఖీథమున యమపురికి పంపడము నిశ్చయ” మని ఒకడనగా 
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66 బ్రర్ర9 దుస్సాధ్యమైన పని జనుగడ మేలా” గని శండన 
6 a 

వాడు (ఫశ్న వేసెను. అుదుకు_ోమన కా వివరముతో పని 

లేదు రుడదానుడా సంధానము చేయగలో డని మూడవ 

వా డన్నాడు, “రా(క పదిగగీయలకు తోటద్వార ముకగకు 
రావడ మేమన పని, అది వనము చేతాము-అనంతరక _రృవ్య 

మప్పుడే తెలికుగలోనని నొల్లవవా ల. 

నూధ___సన్వే నీవు పోవన్నును-(వాడు పోవు) ఈ 

నలుగురూ సులభముగాజే వలలో పడ తారు. 

(మోనావ్నీ వచ్చును) 

మోనాశీ, నీ వేమైహ వార్త 'తేగల్లిసానా? 

మోానా"__-మహో తా రిక్తులై గురువులను చూడ ప్రో 

వచ్చునా? చి త్తగించం కి. వాజనగరున ఏదో వా తొళహోోమము 
[| ఇం స అధ రా ఒకే జరుళతూగ్న ట్లుంది- ఉన్న నాయని శీమితి iz వుక్సైనో కాని 

సన్ను చేర పిలిచి రహస్యమును నునస్పులో దాచగలవాడూ, 

మరణించునప్పుడై నా మనసులోమాట బయలుపడనియ్యని 

ఎెడూ, థైర్య స్థిర్య యః కజవాడూ, లోభియూనై నమ్మక 

మైస వీరభటుని సీవెకుగుదువాో అని పలుమారు నన్ను 

నిర్బంధించి అడిగెను. “ఉన్నాడని నే నన్నాను-వెంటనే 

శవానికి రహస్యమూ, అతిపమాదజనక ము నైన పని తా 

మొప్పగింతుమనిన్నీ, దాని నతీడు జయ్మపదము7 నిర్వ 

హీ స్తే నూయిడరికీ గొప్ప బవామతి యిచ్చెదమ”న్ చెపి 
— 9 © 

నాడు 
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మాధ___ర హాస్య వూరవ చెవిసి నశకూడ దంటారు, 

అందున్నూ ఆడదానినోట సువ్వుగింజి నానదు, తాను తల 

పెట్టిన కార్య మెట్టిది? దా 5ని సీస తెల్పెవచ్చునా!.. .ఇంటే 

వాని వివేకము తేటపడింది. ఇట్టివాయు రాజదోహూుల 

నాయకుడట! భళి శే! విమ్మట నీ వే మంగ్నావు! 

హపూనా__నొా సోదరునికి మారు చెప్పిన లతీణము 

లన్నీ పట్టిన వ”న్నాను-తరువాత అ త్వాతు5 ముతో శ ద్ర 

రాతి, పదిగడియలకు లోవాగవచము పొడల్రటుగీ దాల్చి, 
లో 

శ్యస్రుధరుడై , గురమెక్కి. తన తొ "'టజస్యరముకడ వాడు వేచి 

యుండవలెనని చెప్పు మన్నాడు. 

అ మా కొసి మోనావ్నీ, తెలివినదానప్ర క జా. 
Qe 

లేని సోడ ను దున్నా డంటి వే వారు సమ్ముదు ౮! 

పో” మహో తొ్హ-ఆలోచిం చి మే అట్లు చెప్పితిఏ_ 
లా 

సోదరుడు కాకి పరామివా డున్నాడన్న అటివాని శసలీ 

నసమ్మ్తూరు- సన్ను తమకుటలో చేర్చుకొన్నారు గనుక నా 

పూట వారికి విశ్వసనీయ మే_ఆతురుల కాలోచన యుండకు; 

వారకి కావలసిన వాడు- రౌతు, అట్టివా డున్నాడని చబ్పగానే 

పరమానందభరితుడై నందున పె చర్చ చేయడాని కతనికి 

బుద్ధిపుట్టనే చేదు. 

నాధ... సె బాస్కు మోనాశీ! భూనవస్వ భావపరిశీల 

నమున ఆరితేరిన మిరు రాజ కార్యములయం  దత్యంతోవ 

శఆకూగులు- చూ రికివా నీపాటి బుద్ధిసూత్మత మహారాజు 
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గారికి లేకపో. నుంగి? తన మేలు, రాజ్య శే ముమున్నూ చేకూగ్చు 

కొనే (పజ్హ అతనికి లీకపోయింది-సశే, పీవెట నే నెవరిని 

పంహతానో వాడే ఈవిషయమున సీకు సోదరు డవును. నీవు 

పో, (ఆమెపోవున 

(నేవాధిపతి వమన 

చేనా(కరవాణము ముందు పెట్టి) అమాత్య రాజూ! 

ఈ శస్త్రుము నేమిచేయవలెనో సెల ఏన్యండి, 

మా భ. సీనాధి ౫, మూ ఆవేశము చూస్తే ఈశ స్త్ర 

మేదో మహాపరాధము చేసినట్టుంది; డాని నెరుగకపోతే శిశు 

వీధించడ మేలాగు? 

సేనా..అప రాధము చెప్పు మన్నారా? సామాన్నా 

పరాధము కాదు-అడి తలుచుళొంజే దీని నిక ధరించడము 

మాని ముక్కలు చెక్కలు చేసి పార వేయవలి ననిపిస్తుంది- 

మాధ_ ఓరుగంటి సవమరములో నిరుపమాన శతు 

సంహారము మి రొనర్చింది దీనితోనే కదా? 

నేశాచి'త్తము. 

వమూధ.___వేటలో మో యుసుగులు కాపాడిన దిచే 

కదా? 

సేశా.._ చెను, 

మాధ._..ఆ నెగొంది ముట్టడిలో మహారాజుగారి 

(పాణమూ నూనమూ కాపాడిన దిజే కనా! 

సేశా_.అట్టి మహ్మపతాపము చూవింది గనుకనే 
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ఇక నిది ఉండరాదు. 

మాధ__మో ఆత్మగారవము మెచ్చుకొన దగిన జీ, 

ఇని క త్రిని శికీంపచేల? దానిపె ఓ5ాశకీం తాగవా మేల? 

నేనా... అమాత్య రాజూ! అవధారు, నిన్న నేను మహ 

రాజుగారి దర్శనమునకు పోగా -కాణిగారు చిరునవ్వుతో 

యువరాజపదవి ఎవగి కివ్య లెనని (పశ్నించినారు. 

మాధ___రాజూసానమున మహారాణిగారి చిరునవ్వు 

వెన్నెల కాచే రోజులా ఇవి! మో శేమని జవా వీచ్చినారు? 

నీనా... నిజము చెప్పితే నీహ్టురమనిన్నీ మహారాణి 

గారి మనస్సు నొచ్చుననీ ఎంచి మొదట చేనేమి అనలేదు, 

మాధ- వీరుల స్వభావము ఒక శే వేటు, రెండు తున 

కటు. అంటారు ; దూరాలోచనపనులు గనుక హోరు తీటపటా 

యించినారు. ఆమె మిము) నుబభముగా నదలియుండచే! 

నేనా అబ్బో! మాకా రాజదోహి పఏీరవిజయుడు 

యువగాజు కానలెనిని ఉంద-అందుశోత నే నీళ్ళు నమలుతూ 

నిరు త్రరు లయినారని నన్నె త్తిపొడిచింది. 

మాధ._ రాణిగా రంత స్పష్టముగా _ చెప్పినప్పుడు 

మారు జె నన్నారా? 

నేనా_ఆమె నన్ను (భమపెట్టి నాగుట్టు రట్టుచేయ 

వలెనని తలచింది కాని నేన లొంగ లేదు. 

షాధ._బ తే! ఏరవ్యవహోరము వెనుక బెట్టి రాజనీతి 

నైపుణి మా రెప్పటినుండి అభ్యసిస్తూన్నారు! 
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చేనా-.వఏమి నేర్చిన నేమి ఫలము? ఆమె అంతటితో 

నన్ను వదలిందా?! 

మాధ__ఆమె సోదరునికి యువరాజపదవి నొనగడము 

; | స్ట 
గూర్చి స్పష్టముగా మిమ్ము (వశ్నించ లేడా! 

'నీనా__లతురపకువా రాగుడు ?అని| పశ్నించింగి. 

మూధి వూణతగ(ము సార కానడ ఆమె సంత 

నసించిందా?! 
| 

శీ 

నేనా___అంతే కాదు-తమవిజయము  వెల్పడిచేయ 

నెంచి ఉత్సాహముచేత మైమరచి శా రాజభ క్తిని నిససించి 

నన్ను తూలనాడి, అంతేతో నాగిక నా కరవాలమును కాగి 

తో తన్నిం'. ! 

మాధ.____లఅిట్టు చేసిసందునల్ల అపరాధము రాణిగాగది 

కాసి, క "లేమి వేసింది? 

సేనా___తన్నిన కా తక్షణమే తుత్తునియలు చేయ 

కుండా ఊరకుంది- ాణియైన నేమి?) నా రాజభ కిని నిరసించి 

తే చేను సహించవలెరా? సన్నూ నాకగ వాలమునూ అవమా 

నించవలసిన' త నేరము మేమేమి చేసినాము? ముసలిమగని 

సెళ్ళీయో డింది కావున అతని నెల్తెక్కి పిండి దంచనీ, రాజ 

చీవకుల నూరక తూలనాడవచ్చున?] 

మాధ.___మిీిమాట సత్విము. మిమ్ము తూలనాడినం 

దుకు రాణిగారు పశ్చాత్తాప పడుతాగు. వారిమోది కోపము 

చేశ మిరు మిోఖడ్డమును దండించుట శేవల మనవనరము- 
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చానితో నికముందు చాలా పనియున్నది, వత్సణమున తుర 
కలో లేక శతురాజులో మనపై దాడియాడుతారో మనకు 

తెలియదు కనా? అప్పుడు మో 'స్వామిభ క్తి చూపడాని కిది 
గొప్పసాధన మవును కడా? నోరు వాయి లేని దానిపెమోకు 

కోప ముండజనునా? 

నేనా.._విశ్వసనియులూ ప రాక 9మవంతులూ ఐన ఏర 

భటుల నిట్లవమానించడ మే సదాచారమై లే, ఇక థొలువులో 

(పఖ్యాతపురుషు లుండ ఠరాదు-.మా మొగము చూచి ఆగ 

వలెనేకాని రాజదంపతులను తల మకొంకు ఈకొలువుకి తిలో 

దక మర్పించవలసిందే. ..వా కిక సెలవు, (పోవును 

మాధ._ రాణిగారి పె ఫిర్యాదు చేయనివా శే లేరు. 

మహారాజుగారు రెండో వివావాముకు సమ్మతిం చడ మే గా 

ప్ప అపథశకునము. ఈ విషవల్లి శెట్టి ఫలము లైనా పుట్టగలవు. 

సరిగపావడాతో ఆమెవాజసభకు విచ్చేస్త్యూఉంశు “పగలు 
ముగిసి రాతి (పారంభమయిండని” సూచించు గుడ్డగూబ 

"రెక్కలు చేసే ధ్వని వినిపిస్తూంటుంది. ఈమె ఆసరా చూచు 

కొనే కదా ఈమె సోదరుడు రాజదోహియై కుటలు పన్ను 

తూన్నాడు. యవనసేనానికి వీళ్ళంపిన ఉత్తరము నాచేత 

పడించా వీళ్ళకి తగినశాొ సి కాగలదు. 9 

న 

జ 



ఎఎ! మొదటి రంగము ౪. 

(కృష్ట రాయని మవాలు) 

మిానా....నే నాస్థాన వేశ్యను. రాజ్యము వంశపరం 

పరాగత మైనే మానేవయూ వంశపరంపరాగతమే. ఈ 

యాచారము(పకారమే మా అక్క. వారబేవరాయలవారి 

కుంపుడుక త్త నేను యువ రాజుకు చెందవలసినడానను, ఆపదవి 

ఎవరికి లభిస్తే వారే నాకు (వభువులు కావున అది రుద 

దామునిద్యా, కృవ్ణ రాయవిదా, లేక ఇంకొకనిదా అను (పమే 

యము నా కొనవసరము. పూలదండ శేల కీలించి యువరాజు 

నని నా ఎదుట ఎవరు నిలుస్తే వారికంతమున దానిని _వెచి, 

వారియెడ లేనిపేమ గన్ప్సరచ్చి వారి లాలసాన్నికి యావజ్జీన 

వూవాుతి కావడమే నావిధి! ఆహా! ఎంత యసం౫తీము ? 

(వేమ యిట్టి నిబంధనలకు లోబడుతుందా? నిర్దిష్ట పురుషుల 

యందు నిఖీ పము కాదగినదా (వేమ? అయ్యో! సానిఫుట్టు 

నెంతహేయము. (వేమను నడిబజూరునఅవ్మావలెనా? ఛీఛీ! 
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ఇంతకన్న నీచతర మైన కార్య మున్నదా? ధనము నాళించి 

ఒక పురుషునికి వళకురాల నగుటయీ నీచము. అందున్నూ 

మనసుకి నచ్చనివానికి లొంగియుండడ మతినీచము. . . కానీ, 

యువరా జెవరో వర్చాటు కానీ-వాని కీజేవా మమ్మకుండా 

దానినే బలిగా నొసంగి రాజులకూ సేవకులకూ కోగిన బుద్ధి 

గరపు తాను. వేశ్యలు సాధారణముగా సెదవికంటిన తొంబూ 

లరసము తుడుచుకోవడమునకు చిన్న పట్టుచేరుమాలు నడు 

మున ధరించుతారు. దానికి మారుగా నేనొక కశారి నుంచు 

కొని నొమానము హారింప దలచిన యువరాజు గుండెలో 

గుచ్చెదను. పిమ్మట ఏమైనా నలే...ఆ వచే ఎవారెవరు? ఓహో 

కృవరాయలవా రా) ఛావియువ రాజవతీంసమా? ఆహా! ఏమి 

వేవము! వమి ఠీవి! విజయనగరరాజకులమున క్రీతడు దిప్ట్రీ 

బొమ్మ! ఇతడే నా భావిసరసుడ్రు యజమాని, యమదూతీ. .. 

రానీ శానీ, వీనికి కాస్త గుగ్గిలముపొగ వేసికుచక్రము భోగట్టా 

సం(గహిస్తాను , (ముందుకు పోయి నమస్కరించును 

(కృష్ణరాయలు వచు ఎను) 

కృష్ణ ఎవరిది! మోనాశ్నీ! 

మోనా---చి త్రము తమ చరణదాసినే, 

కృస్ణ---సీ ఏ సమయమున ఇల వచ్చినావు! 

మానా-మోా దర్శనము కే వచ్చినాను. మో రిక 

యువరాజు కాబోతూన్నారని వివి సంతోవము చేతచూడ 
వచ్చినాను, 



క్ర శ్రీమాధవాచార్య [అం ౨ 

కృష్ణ... (మిసముదువ్విరహస్యము నీశెట్లు తెలిసింది. 

మోనా... బాగు బాగు! ఊరంతా మోగుతూంశునే. 

(భూ ఇంతే కాదు. మాలిక్కాఫరను యవన సేనాని 

మిోఖ్యాతివిని పరా(క్రమమునకు వెరచి వచ్చినదారిని పోతూం 

డగా ఆశని డార్జన్యమునకు మి రాగహించి తక్షుణమే 

రమ్మని తాఖదు పంవీనారట! 

కృన్న---కను--నే నెంతో అనుమానించినాను కాని 
రుుదదాముడు బలిమిని అందుమిద నాసంతకము చేయించు 

కొన్నాడు, సంతగ మే కదా, ఒకటి కాకుంశు పది సంతకములు 

వేస్తానని అన్నాను. ఏమి భాగ్యము! 

మోనా. బెను.మన శేమి నష్టము? చిక్కే దైనా 
సంభవిస్తే సంతకము చేరు చేయలేదని బొం! తప్పించుకో 

వచ్చును. ఒక వేళ మోసంతకమే అని స్థిరవడ్డా మి మ్మ్ళైవ శ్రీ 

మన గలరు? మీ అక్కగారు మహారాణి మోక భాపయున 

రాజుగారు! ఈ సామ్రాజ్యము నిర్మూలము చేయడానికి 
కూడా మో కధికారమున్న ది. 

కృవ్వ సం చేహ మేమి) నేను రాణిగారి సోదరుడను. 
మిోనా..అదే నేనన్నది. తలచుకుంశు రాజ 

కుటుంబమును నాశనము చేయడానికి రాణిగారికీ అధికార 
ముంది. 

(రాణియు హం నేశ్వరియూ వత్తురు) 

రాణి సోదరా! వమిచేన్తున్నావు?) ఒహో, మోనాథ్నీ 
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చెంతనే ఉన్న దా?! 

మోనా... జేపీ, యువరాజుగారి పరివారము లోని 

దానను వారి చెంతేనే కదా నే నుండవలసీనది. 

రాణి.__వాం నేశ్వరీ, చూచినావా! నా సోదరు జెట్టి 

వాడో-ఎప్పుడూ ఆనందసాగరమందు ఈదుతూ ఉంటాడు 

శేవు నిన్నా తనికి పెళ్ళి చేసిన పిమ్మట వాని నెనుగగలవు, 

హంనే___ఇట్టి (పసంగము కొరకా న న్నిక్కడి కీడు 
కొని వచ్చినారు? ఇది నాకు శిరో భారమని మీ శెరుగరా? 

మీానా_ఇక్క-డికి రాకపూర్వము నాకూ తలనొప్పి 

ఉండేది కాని యువరాజుగారితో ఇెండుమాట లాడుసరికి 

అది పోయింది! 

రాణి స రేక లహ, a స్వయముగా ఈ హంచే 

శరిని బుజ్జగించు- నీ కెడి భార్య కాగలదు. 

మీానా-ఇ్లక నామె బాధ తీరగలదు. 

రాణి_మోొానాశీ ! కృష్ణరా యునికీ వాం సేశ్వరికీ 

జోడు కుదిరిందా? 

మోనా. ఈ నాటక మింతీతో ముగించవలెను, లే 

కున్న వాంసేశ్వరికి బాధావిముక్తి కాదు. (ప్ర జేపీ, 

భార్యాభర్తల నొక్కదగ్గర నుంచకపో తే మి రడిగిన (పశ్న 
కుత్త రమివ్వ లేను, 

రాణి.-నిజమే, క ఎమొ, వదీ వాం నేక్వరి పక్క-నిలబడు, 

హూంసే-..ఈ పరిహాసము వాలును.-నే నిజే మహ 
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రాజుగారి వద్దకు పోయి. ఈవృత్తాంతేము వారికీ తెలుపు 

తాను. (త్వరగా పోవును) 

'రాణి....వూచినావా మోవాతీ, దీనికెంత దుడుకో? 

కృవ్ష-.అ క్యా! నేను దాని కొవ్పుపట్టి ఈడ్చుకొని 

వత్తునా! నాభార్య నట్లు చేస్తే న న్నజ్ఞేవా లెవ్వరు! 

మోనా __ ఓహో! శృతి మించుతూన్నది. నే నిక 
నూరకుంశే పాపము వాంనేశ్వరికి కష్టమవుతుంది. (వ) చేవర 

వారు (శమ పడనేల) నే నావెను బుజ్జగించి తీసుకొని 

వస్తాను. (పోవును) 

రాణి..తమ్ముడా, రుదదాముడు సీకు జాబు మూవీ 

నాడా?! అందులో (పమాదజనకములై న విషయములు లేవు 
కొచా? 

కృృవ్ట_..-..చూపీనాడు-నేను దానిని చదువకే సంతకము 

చేసినాను. (పతికాగితమూ చదువడానికి నాకు పొద్దు వాలం 

తుందా! అందుచేత అది తేగానే సంతకము జేసినాను. 

రాణి. కాగితము చూడకుండా అట్లు శోయవచ్చునా? 

కన్య (పతికాగితమూ చదవడానికి నే నేమి గుమా 
సానా! యువరాజునుకానా?! 

రాణి.సరిపోయింది.ఎక్లై నా ఆజాబు చూచి తీర 

వలెను. అం బేమి (ప్రమాద ముందో? (పోవును.) 
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sed LUBE రంగము ళీ! + 

(రాజుగారి మవాలులో మిానాశ్నీ హం నేశ్వరి. న 

మోనా. రాకువూరీీ ఊరడిల్లుం 

వాంనీ_నాకు మాత్రము వడ్చన్న నుఖ మను 
కొన్నావా! 

మోనా_నీ దుఃఖ హేతు వేది? నేను దుఃఖము వాపెద 

నని కాదు. ఇతరులకు ఎరిగిస్తే దాని ఆవేగము కొంత 

తగ్గుతుంది. 

నాంసే.___రాణిగారు వేసినది నీవు చూచినావు కదా? 

మోనా.___దానికి నీవు చింతింపనేల) రాణిగారన్న సీ 

కోలెక్కా? ఇందాకా నీవు చేసినట్లు ఇక రెండుసార్లు చేస్తే 

వారిక నీజోలికి రారు. 

వాంసే.__ ఈరీతి నామె బాధస్తూంశు న న్నెవరు 

కాపాడుతారు? రాజభవనమందు నన్ను రశ్నీంచేవాళ్తే లేరు. 

మోనా9దానీదుఃఖ హేతువు! ఇంకేదో మహాత్మా. 

రణ ముం దనుకొన్నాను. ఈ మా్యత్రపుదాని కంత చింతించ 

వలెనా! అంఛారి నెక్కినవాళ్ళు గుర్రము నెక్కిన వాళ్ళనీ, 

గురపురాతులు పాదచారులనూ చూడవలెను. 

వాం సే___ఎందుకు)? 

మోనా"... వాళ్ళదుఃఖము సుఖముగా మాగుతుంది. 

వాంనే.__నాకట్టి సాంత్వన మేలాగు కలుగుతుంది? 
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మోనానీకు తల్లిదండ్రులు లేనిలో టుందికాడా! 

హంనే___ఆ విషయమున నాకన్న నికృష్ణవతి ఉండదు. 
మిానా...._కన్న తలిదం(డులు లేనివాళ్ళకు భగవంతు 

జేదో సదుపాయము చూవీంచి తీరును, నీవిషయము మూడు- 

నిన్ను హరబేవరాయలవారి కప్పగించ లేదా? ..నా కాపాటి 

అధార మెనా ఉందా? 

హాంనే.__మహో రాజుగారికినామిద వాశ్చల్య ముండేది 

ఇండో సె స అయినప్పటినుండీ ఆపట్టూ విడిపోయింది _ 

మోనా9ఇప్పుడైనా (వేము బొత్స్మిగా నశించలేదు. .. 

అమాత్య రాజుగారిమాట ఎత శే లేజేమి సీవు! 

హంచనే...ఆయన నన్ను కూతురువలె భావిస్తూన్నా 

రన్నమాట నిజమే కాని అదీ అంక మయ్యే సమయ మాన 

న్న మైంది-వాన్న గారు సన్యసిస్తారని నీవేగా చెప్పినాను? వా 

రాలాగు చేసిన చగువాత నేమ దిక్కు లేని పశ్నీ నాదును 

కదా? 

మోానా....ని న్నీ చిక్కు_లో పెట్టి వారు సన్యసిస్తా రనే 

బెంగ వద్దు-అన్నీ విడదీసి ఆ,శమము న్వీకరిస్తారు. 
వాంసే._నా దినములు వంక-రె నప్పుడు వారు మాత 

మేమి చేయగలరు? రాజు ఇరూ రాణిగారూ నాపాలికి శకట్ల 

ములా గు న్నారు! 

మోనా..._రా కుమారీ-నీవు వట్టి 'బేలవు. మంత్రిగా 

రొక్కరూ తోసిరాజు చేయగలరు వారి (ప్రభావ మహిమ 
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నీవ్రు తెలునుకోలేకున్నావు. నిన్ను తగినవాని కిచ్చి ఉద్వావా 

మొనర్భక ఈయూరు దాటి అడుగన కదలరు; నామాట 

నిజము, 

వాంసే.__బందిఖానాలో ఉరితీయడానికి మండపము 

లుంటవి కాని వివాహమండపము లుండవే? అది తలచుకొన్న 

పుడు నాకు “గోరు చుట్టుపెని రోక లిపోటు” లా గుంటుంది. 

మీోానా_సనీకుబాధాకరముగా ఉంటుందని ఎరిళో నేనా 

(పశంన తెచ్చినాను. వీరవిజయులకు కా రావిము క్తి అయిందని 

నీ వెరుగవా? 

వాంసీ___నిజమే? నీ కెవరు చెప్పినారు? 

మోనాఎవరు చెప్పితే నేమి? ఇది పరమ రవా 

స్యము---మిా కచిరకాలమునచే వివావాము కాగలదుం 

అమాత్య రాజుగారు నిన్నొకసారి రమ్మని చెప్పుమన్నా రు- 

వారి నిప్రాసమయము గనుక ఇంతనేవూ నేను చెప్పలేదు. 

హంసే.._సీవు చెప్పుకున్నా నే నక్కడికి పోడామనే 

అనుకొంటున్నాను-రాణిగారు. నన్ను పెట్టిన రవ్వ వారితో 
చెప్పవ లెను-మనమిద్ద ర మూ పోదాము రా, 

మోానా---అమ్ము య్యో! నీవెంటా నేను రావచ్చునా? 

హాంసే...ఎందుచేత? 

మోనా...లోకులు ని న్నే మందురు?. ,. నేను వేశ్యను, 

మోావెంటనుంశు మేలీమిబం గారువంటి మో(ప్రతిస్టకు కల్ళవ 

మంటిన ట్లగును. చలువచేసిన బట్టకు చమురుమరకా? 

రి 
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మోరోంటిగా పోవలెను. 

వాంసే.__లోకులు కాకులు ఛాళ్ళకి తోచినరీతిని 

కూస్తారు..దానిని చేను లెక్కచేయను... అదికాక_నీవు వేశ్య 

దైనా నిన్ను దూసీంచేవాళ్ళ నోట పురుగులు వడి తీరుతీవి. 

ఈ రాజనగరం తా వెదకినా నీబోటి శుద్ధ శ్రీల దొరకదు; ఈ 

యూల్లోనై నా ఉందురో లేరో? ఈరాణిగా రిచ్చటి శే తెంచిన 
తరువాత శీలవిష్లవము సంభవించింది. ..మోనాథీ నీవూ 
నేనూ దిక్కు లేని వాళ్ళమే, మనకిద్దరికీ దుఃఖము సమానము 
కనుక మనకు సఖ్యము సహజము. అమాత్య రాజుగారి కిద్దర 

మూ సుతప్రాయలము, నీ మంచిచెడ్డలు నావి నా సుఖదుః 

ఖములు నీవిగా భావించు కొందాము. పద అశిమమునకు..._ 

నీతో కలిసి ఉన్నందుకు నన్నె వ్య్వరుదూవీంచినా నాకు పరమ 
సంతోవము-కులముతో నేమి పని; గుణము (పథానము_ 

రా పోదాముం 

ననన న. 

— 00 మూ డోరంగము ళీ lam 

( అమాత్యుని హోమశాల. ) 

మాధ...(ప్రశాంతమైన ఈ నిశీథమున వమోకాని 

నాచి త్రముకు శాంతి లేకుండా ఉన్నది. పరిపరివిధముల 

కంకలు పుట్టి వోభపెట్టుతూన్నవి... కొను, రాజ్యవ్యవపహోర 
ములలో తలదూర్చి తత్సంబధన్వులెన చింతలూ శాముల్లూ 



రం లి విద్యారణ్యస్వామి ర్ి 

వాటిల్ల రాదని కోరడము భావ్యమా?! అది యొన్నట్సికైనా 

ఈడేరునా! కర్మ వ్యానహోరిక మూ ఐహికమూ అలునప్పూడు 

తత్సల మట్టి టే అవును, ఒక(పక్క మంతిత్వము, ఒకపక్క 

సన్యాసము ఈ విషమ వ్యాపార నంఘట్టమే చి త్తమోభకు 

కారణము. ఈరవ్వంత ఉపాధీ త్యజించి (బహ్మానంద|ప్రవా 

హమున నొ(పాణము లను నావ నడుపవలెను, ఐహిక సుఖ 

ము నపేవ్సీంచను కావున నాకు మృగ్యుభీతి లేదు; చిరత రా 

భ్య స్తములు కావడమునేత రాజభక్తి ేశభ క్రి యందలి 

వ్యామోహము విడువవలెనని ఎంత యత్నించినా అవి విడువ 

కున్నవి. చిత్తము (బ్రవహ్మోనందసదవి నోలలాడవలె ననుకొ 

న్నా గాలిపటమును తంతువువలె రాజభక్తి నన్నీ సంసారము 

ను విడిచి పోనీకున్నది. 

(వానువు వచ్చును) 

ఇదిగో, వీడిని చూడగానే సంసారములో (ప్రవేశించక 

తీరదు... ఏద్కీ ఆ రాజ(దోహీ జాబు?! దానిపైనే ఈ విజ 

యనగరము యోగత్నేమము లాధారపడి యున్నవి, 
హాను_సాగమో, నా సంచేహమే సత్య మయింది! 

(పాణపదమెన జాబు పరులపా లయింది; నిప్పూణమైన ఈ 

గ్యాత్రము నిరర్ధక ము కావున ఈ కృపాణముతో దీని నుత్త 

ర్రింఛుకోవడానికి నాకనుమతి నొసగండి, 

మాధ._వ్యర్థ(వలాప మెందుకు?! ఉత్తర మేది! 

వాను==నమిం చండి, అది నా చేతినుండిజారిపోయినదిం 
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మాధ_...ఏలాగు జారింది? వ మయింది? వాళ్ళు 

నిన్ను నమ్మలేదా? ఆజాబసతే సీ కివ్యలేడా? 

హను. కు[దదాొముడే అది నా కిచ్చినాడు, 

మాధ._..దాని నెక్క. డుంచినావు! 

హను (వభూ, మీ యాజ్ఞానున ర్థినై తోటద్వార 
ముశెంత వేరినాను. పదిగడియల రాతికి బందుకట్టువాళ్ళంద 

రూ అక్కడికి వచ్చినారు. మాధవాచార్యుని (బతుకు నేటితో 

సరిఅని పరస్పరమూ అభినందించుకొన్నారు. అంతట కృష్ణ 

రాయలూ రుదదాముడూ వచ్చిరి. రదదాముడు నన్నెన్నో 

(పశ్నలు వేయగా మారున్యరముతో మితముగా జవాబు లి 

చ్చితిన్మి అప్పటికీ అతని సంచేవాము తీరచేలేదు. కాని కృష్ణ 

రాయని (పోత్సాహముచేత లకోటా నాచేత బెట్టి దీనిని నీ 

(పాణములవలె భద్రముగా చూడుమా అని హాచ్చరించి 

మొహారులసం ఏ యొకటి నా కిచ్చెను, (దానిని పెట్టును) 

మాధ..ఇ బెవరికి కావలెను? లకోటా ఏదీ? 

పూను. నేను తతణమే బంకులు దేరి నాలుగడుగులు 

సాగేసరికి తలరుమాలు ముఖముపై కప్పుకొన్న బంటొకడు 

దాని వారింప యత్నించెను. ధనము చూపితే దొంగ సంత 
సించునని యెంచి సంచి ముందు పెట్టగా వాడు నాచేయి నులి 

మి ఉత్తరము చేజిక్కించుకొని “ని న్నీతణమే దృంచి రకా 
భిపేక మొనర్చియుందును కాన్సి నీ యజమానిర క్షము తౌ 

గితేనే కాని దీని దాహము తీరదు. అందుచేత నీమీద (ప్ర 
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యోగించ”నని చెప్పుతూ శెవ్పపాటులో అదృళ్యుడయ్యెను. 

ఎంత వెపకినా కానరాలేదు. ఇక కాలవారణ మెందుకని 

మ్ కీవార్త నెరిగించడానికి వచ్చినాను. నా అశ కృతకు పా 

ణము లర్సించుమన్నా సిద్ ముగా నున్నాను. 

మౌాధ-_-నీ (పాణము లెవరికి కావలెను? ని(ప్పయో 

జకుడ్కా నాయాజ్ఞ నిర్వహించక ఏ మొగముతో నిట వచ్చితి 

ఏ? ఈఠుణమే పోయి జూబుజాడ తీసి చే జిక్కించుకొని ర్యా 

న్స్ (పాణము లే కాక నా (పతిస్టు, రాజ్యహీ తము, ఆజూబు 

మోద నేఆధారవడియున్న వి. సంశయాతుడ వె బయలు బేరితివి 

కావున కార్యము సానుకూలము కాలేదు. మనో ధెర్య 

మున్నగాని మనయత్న ములు ఫలించను-యువకులకు శంకలు 

శోఛాకరములు కావు-పో- ఈసారి జయ  మొంొందుతావు.ఇబే 

నా ఆశీర్వచనము. 

పహాను_-=నా దోర్చలమునకూ బుద్ధిబలమునకూ మొ 

ఆశీర్షచనబలము తోడైంది కావున ఈసారి జాబు తప్ప 
కుండా తీసుకొని రాగలను. (పోవును) 

మాధ...వీనికి వురి ఎక్కి-ంచినాను. వీడు కృృతకృత్యు 

డౌనని నమ్మక ముంది- 

neds 
TR 
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లీ నాల్లో రంగము గా 

(మాధవాచార్వుని హోమశాల ముంగిలి) 

భీమ_ఏడీ జోగి యిక్కడ లేడే?) మన యత్నము 

రిత్స్త యశ్రనా నవమి? 

ఏర.__ఇక్కడ లేకుంశు లోపల నుండితీరును. ఇం 

క్క_డికీ పోడు-భీమసింహా ఈ చోటు నీకు నుపరిచిత మే కదా 

నీవాళ్ళను కొనిపోయి. తోవలన్నీ నిర్భంధిం చు_ఆణార్యుని 
భటులు అడ్డువ స్తే వారి నందరినీ కట్టిపెట్టి, నేను సైగ చేసే 

చాకా, వదలవద్దు-మాధవాచార్యుని పనిపట్టుట నా వంతు. 

భీమ___వీరవిజయ్యూ నీ శెవరైనా తోడుంశు మంచిది 
కాదా? ఎటుపోయి ఎటు వచ్చునో! 

వఏీర.___ముసలి తొక్కు, వాని నంత మొందించడానికీ 

నా. .కొకరి సాయము కావలెనా? వాడు నాయెడనే కదా 

మహోవరాధము సల్పినాడ్కు కావున నా కరవాలము శే. 

వానిని బలివేయుడము యోగ్యము. నీవు పోయి పై యేశ్చా 

టుల్లు చే స్టే చాలును. 

ఫీమ_స7రే_నే నవి చక్క జేస్తాను, . .(పోవును) 

పిర_..వోమశాలలో చెప్పుడూ ఉండేవాడు నేడు 

లేకపోవడానికి హేతువేమి? ఆచోకీ చిక్కెనావమి? ఇదిపర 
శెక్క_డికీ పోలేదు-భటు చుట్టూ కావలియున్నా రు.బోను 

లోని మునలి నక్క పోలేదు.ఒక వేళ పరు” త్తినా తణములో 
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పట్టుబడదా! ఏజివ్యాతో నాహం సేశ్వరిని కృష్ణణాయని కర్చిం 
తునని వాగ్రానము చేసినాడో, వచేతిని మహా రాజుగారి చేతిలో 

వేసి పమాణము చేసినాడో, ఆజివాా ఆచెయ్యి ముక్కలు 

ముక్కలుగా ఖండించే దాకా నాకసి తీరదు. హోమశాల 

తలువు తెరచియుంది. లోనికేగి వాజెటదాగియున్న దీ తెలుసు 

కొని బైటకు ఈడ్బ్చవలెను, (పోవును) 

(మాధవాచార్యులు వచ్చును) 

మాధ.ఏమిది? నే డకాలమున వర్షను పడుతూ 

న్నది! ఏమి మేఘావగణము! ఇది రాజవిదోహు లెత్తిన 

పీలి పతాకమని నాకు తోచుతూన్నది.. .ఎంతీ మ. 

పరమార్థ మటుండనీ, స్వార్థ మైనా వీరు చక్కగా (గహీంప 

లేకున్నారు- -నిర్చుద్ధి దుర్చుద్ధులు సోదరులు-ఇద్దరూ 'సమాన 

ఉార్భాగ్యులే! 

ఏర___(లోపల) ఓరీ సీచా! ఇతరుల కళ్ళలోని 

పువ్వులు నీ కగుపడుతూన్నవి కాని నీకంటిలోని కాయ నీ 

కగపడ లేదా? ఇతరుల రాజదోవామే ' నీకు కనబడుతూన్నది 

కాని నీవొనర్చిన మిత్రదోవాము నీకు (పత్యతుము కాలేదా? 

నీవు విదోవా లనుకొన్న వారు వాళ్ళనేరములకు తగిన శిత. 

అనుభవించడమునకు గాని, లేక పశ్చాత్తప్పు లగుటకు కాని 

కొంత వ్యవధాన ముంది; సీకో కాలము సమివించింది, 

కావున ఆప్రాయశళ్సి త్తము కిప్పుడే కడంగుము-ఆ వెన్క. 'చిం 

కఏచిన |పయోజన ముండదు, 
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మాధ-_నే నూహీంచినడి పొరబాటు కాదు- ఇట్టి 

నమయమున జా రాళ్మ్యమున నాయిల్లు చొచ్చి న న్నవమా 

నించువోడవు నీ వెవడవు? 

ఏీర___(లోపలినుండి) నే నెవ్వడ నైన నేమి? నీవు 

వేసిన మి(త్రదో/హముకు త్రగినశికు నీకు విధించడాని (కవత 

రించిన యముడను. 

మాధ.. ఓహో! యముడ వెతే నీవు శోవ తప్పి 

నావు-నిన్ను నీపురికి బంప నేర్చాటు సిద్ధముగా నుంది-ఎవ 

డురా అక్కడ? 

పీరఠ.._ఏ నేవకులందరూ నీకన్న ముంచే యమపురి 

కరిగ్సి నీవు ఎప్పుడు వత్తువో అని స్వాగత మిచ్చుటకు 

సిద్ధముగా నున్నారు, శీరీ వూయాపి! నీమం[త మిక పారదు_ 

సీ వెంత పిలిచినా పిశాచములు సీ కు త్తర మియ్యవు. ఒక్క 

అడుగు ముందు వేసితివా చావు తప్పదు. (మాధవావారి 

చేయి పట్టుకొనును) 

మాధ.-ఓయిీోా! నీ (పల్లదములు ధృష్టత్వము నిక 

చాలు, నేను ముసలిగెనా నీ జిత్తులకు జంశేవాడను కాను, 

(చేయి విడిపించుకొని) మాధవాచార్య నెరుగవు, అతనికి 

స్వేచ్భా మరణము కద్దు శస్ర్రుము చేతగాని అ(స్రుముచేత కాని 

మరణము సంభనించనేరదు ఇది...జాతకబలిమి., నీ వొక 

డవే కాదు నీ బలగమంశా వచ్చినా,.,కొనగో రూడదు- 



రం శ) విద్యారణ్యస్వామి 65 

నా రాజభ క్రి, మైత్రి తపమూ నాశెట్టి సామర్థ్య వము నలవడ 

జేసెనో నీకు తెలియదు. 

వీర సామర్ధ్య మెరుగలే కేమి! నీ జ్వారపాలకులను 

నీ స్వాధీనమున నుంచుకో లేనివాడవు, గ)వాములనూ 

సీ పాణములనూ నీయధీనమున నుంచుకొన్నావంశే నమ్మేవా 

"రెవరు? శక్తుడ _వెతివేని నీ (పొణములను రథ్నీంచు దిక్కుంళేు 

చూపు, 

మాధభ_నీ వెంతదాచుకొన్నా నీ మాటలే నిన్ను 

బయలు పెట్టినవి-కాని నీపేరు సీనోటనే వినవలెనని కోరిక 

గలదు, ఆప చెప్పిన వెంటనే నీవు సంకల్పించుకొన్న బ్రహ్మ 

వాత్యాది మహో పాపములకు (పాయళ్సి త్త మొనర్భవలసి 

యుంటుంది, 

వీఠ__ఆసన్నమరణుని కోరిక అవశ్యాచరణీయము 

కావున దాని నిప్పుడే ఈడేర్చెదను నే నవడనో విశద 

ముగా చెప్పుతూన్నాను విను-ఎవడు యువరాజపదవి నొంద 

డమునకు సిద్ధుడెయున్న పూడు సీ దు స్తంత్రముచేత చెరసాల 

లో బంధించబడెనో, ఎవడు హం నేశ్వరీ (పణయెళ పాశ బద్ధుడై 

ఆమెను పాణ్మిగహణ మొనర్ప సిద్ధుడె యుండి నీ దుర్శుంత్ర 

ణమున ఏఫలవమనోరథు డయ్యెనో, ఎవని యాం. సుగుణాల 

వాలను బలాత్మా_రముగా రాణిపదప్ నధిరోహించిన రంపె 

లాడి (పేరణచేతి వివేక ళూన్యుడు నిరర్థకుడు నైన రాణి సోద 

రుని కిచ్చెదనని బాన చేసితివో, నీ 'యవగుణములు అకార్య 
9 
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శరణములు కృతభ్నుతీయూ ఎవని (ప్రతీకాశాగ్ని (వజ్వాలింప 

జేసినవో వాడే ఏడు. 

మాధ.._పీరవిజయ్యా చల్లకు వచ్చి ముంత దాచెద 

వేని! ముగముసై గప్పుకొన్న గుడ్డతీయుము- కాని ఒకవిషయ 
మునకు మాత్రము నంకసించినాను- నీ చేతులూ మనస్సూ 

ఎంత (డోహాకమూ పాపమూ చేయబూనిన్యా నీ మొగము 

నా కగుపడడానికి వెనుతీయడము వల్ల నీవు సమూూలమూూా 

'కల్చషుడవు కా లేదు.అది మేలే! 

వీర-__నీవు నన్ను పోల్చుకొన్నావన్న వింత కాదు. 
నా కహీత మొుునర్చడ మే నీకు నిక్వకర్శ- అట్టి నన్ను నీవు 

మరతువా? 

మాధ-_నిన్ను చూడ నాకు జాలి వేస్తూన్నది- 

పీర___.ఇంతవర కప్టుయ్యెను కదా ఇంక నీమరణ 
మాసన్న మయినది కనుక నీ (పాముల ఎడనూ, నీయూహల 

యెడనూ జాలి పడుము. ఓరీ టక్క-_రిచాపడా! సీ వింతవరకూ 
దాల్చిన పరోపకార రాజభ క్స్ వేవములు విప్పి నీ యథార్థ 
రూపము బైట పెట్టు, 

మాధ-___వీరవిజయా! ఇళ సీ అవనుతి వాలును-నీ 

ధూూర్తత మితి మోరుతూంది..,.ఇంకొక మాట యాడక 
తొలుత నాపాదములకు మొక్కి. నా శమాపణ కోరును. 

శీనిచో ఇదిపర శే వాద్దుమోరిన పశ్చాత్తావమున నామిద 
నీవు (ప్రయోగించదలచిన ఖడ్గము నీమోదనే (ప్రయోగించు 
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శొనవలసి వచ్చును.. .నీ అపోహములు మేర మోారినవి. నీ 

వింత్త మందబుద్ధివని నేను కలనైన తలపలేదు, కూరిమి ఏక 

సమై నా శేరములే నీకు తోచుతూన్నవి...నీ ఆవేశము 
కొంచెను తగ్గించుకొని నా మాటలు సానధానుడ్నవె ఆల 

కించునము-చిరంశన కారావాసమున నీ జీవితమును నిరర్ధకము 

చేయనెంచిన మహారాజుగారి విశ్చయమునకు (ప్రతిఘటించి 

నీచెర బావీన దెవరు?! రాణిగారివాటి మహామాయావి 

దుర్వ్యూహమును భేదించి యువరాజసదవిని నీ కొసగడానికి 
న త్యాగవాము దాల్చిన దెవరు! సీ మురిపెంపు ముద్ద రాలు 

హాం నేశ్వరిని నీకు పెళ్ళిచేసి ఈ సంస్ఫశిని వ్డ్త కృతనిశ్చయాు 

లెవరు? అట్రి నీ పరమబంధువు పోమకుని బుణము నీ వీజన 

మున తీర్చగలవా? వీరనకు కేవల శౌర్యమూ, ధెర్యమేకాశ 

కృతజ్ఞత కూడా అవళ్యధర్శ మేనా"! . ..ఇదంతా బూటకమని 

నీ వనుకోవడమునకు ఏలుంది-కాని నీమనస్సున గట్టిగా నాటు 

కొను పరాభవమార్ల మింకొకటి యున్నది, ఆచారి నేను 

తోక్కి.తినా సీ అవిమృశ్య కారితే యావజ్జీవమూా నిన్ను కూధించ 

గ లదు, 

ఏీర__అమాత్యపనలరి నధిరోహించిన నీకు ఆలోచన 

లకు తీక్కు వా? అన్ని సా స్త్రములూ అభ్యసించిన నీవ వాద 

నిపుణుడవు; దృష్టాంశములను, పేతువులను కావలసినన్ని 

కల్పించి “నందిని వంది పందిని నందో చేయగల పామర్థ సము 

నీకున్న ది-నీపీ కుతర;,.ము లిక కట్టి పెట్టి ఇవ్టబెవమును న్మరించి 
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పాపవరిహారము చేయ (పార్థించుము- వేరు మాటలతో వలం 
బనము చేయకు, 

మాధ-___(నవ్వి వాం నేశ్వరీ! 

ఏీర___ఆ నావు ముచ్చరింపక్కు నీ పాపమంతొ _బెట 

పడును. ఆమెను కృష్ట రాయ యువరాజ వతీంసునకు (పథాన 

మొనర్చి రాణిగారి యధీనమున వజపంజరమందు కీరాంగన 

వలె భద్రపరచి నా నునోనిశ్చయము పెడతోవలో పెట్టవలె 
నని చూస్తూన్నావు-ఇంక నాలస్యము చేయను, (క త్తి లిమా 

యును) 

మాధ___అమ్మా! వాం నేశ్వరీ! విరాన రా! నీ 

వ్రీయు డిజే తన కృతజ్ఞతాపూర్వక రక్తాభిషేకను నా 

కొనర్చ నున్నాడు; ఇంకా నిదపోతూన్నా వా? ఈ (నెభవము 

చూడ వేగ రమ్ద 

ఏర-___( తెల్ల పోవును) 

(వాం నేశ్వరి వచ్చును) 

వమూధ-____ఏీరవిజయా! చే నన్న మాటలు నిజమవునో 

కాదో ఈమె నడిగి అనంతరక ర్థవ్యము నిశ్చయించుము. 

పీర(ని వెరపక్సి ఏమిది! మహరాణిగారి అంతః 

పురమున బంధింపబడ్డ నా (ప్రేయసి ఇక్కడి శీలాగు వచ్చింది? 

తరుణీమణీ, నీ విక్క.డి' కెట్లు రాగల్లినావు! ముందు చెప్పు, 
హంనచే... (ఆశ్చర్యముతో) నా మాట శేమిగాని, మో 

రిట్లర్ణనిశీథమున అకస్మాత్తుగా రావడమేమి? నాతండి మా 
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పోషకుడూనై న ఈ మహామనునిసె కత్తి యెత్తడ మేమి? 

మిచిత్త మిట్లు (భాంతమవుటకు హేతువు ముందు చెప్పండి, 

మాధ___ బేలా! అ ట్లడిగెద వేమి! కన్యాదానము 

సమధుపర్క ము గదా; తీయని నార కముతో కలిసిన మధు 

పర్మ్క_ముగాని యితరము నా అల్లునికి రుచింపదు. 

హాంసే._అయ్యో! అయ్యో! ఎంతీ ప్రమాదము! 

ఎంత [దోహము! ఏమి కృతఘ్నత! ఇట్టి ఘోరకృత్వము చేసే 

(పన్ఫ త్తి మీ శేలాగు కలిగింది? మిరు తుదకు చేశ దోవా 
లతో కలిసినారా? మహారాజుగారు మోకు ఘటిల్ల జేయనున్న 

శాశ్యత కారావాసము తీప్పించి, మిమ్ము యువరాజపదవిని 

(ప్రతిష్టించ (పతిజ్ఞ జేసిన నాతండిమోద క త్తి 'నెత్తుదు రా! 

ఏర___(వేయన్సీ నీవు రాణిగారి అంతఃపురమున బం 

ధింపబడ లేదా? నిన్ను కృష్ణ రాయని కిచ్చి వివావాము చేసెద 

నని ఈతడు మవారాజుగారి చేతిలో చేయి వేసి (పమాణము 

వేయలేదా? 

వాంసే.__ రామరామ! ఏమి అపోవాములు! ఇ వెవరు 

కల్సించినారు; రుదదామునకు దాజుగా రిచ్చిన చనువునకు 

(పతిగా తమ దూకాలోచనా పటిమచే రాజకుటుంబమునకు 

(పతిఘటించి న న్నా అంతపఫురమున నుండనివ్వక్క కంటిని 

రివృవలె మనల నిద్దరినీ కాపాడుతూన్న అమాత్య రాజుగారి 

యెడ అపోవామా?! ఎంత పమాదము! 

పీర(క త్తి పారవేసి నెత్తి కొట్టుకొని అన్నా! 
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ఎంత ఘోరమైన వంచనపా తైనాను. నాబుద్ధి గడ్డి తిన్నది- 
మహాపాతకి నై నాను_-ఇక నాతో ప్రల 1 కడమునకై నా 

తీగను. ఈ పాపము పరిహరించుకొనజూలను-_ 

మాధ___ఏరవిజయా, నా మాటూ:యం దిప్పటికై నా 

నమ్మక ము కుదిరిందా? 

వీర... అమాశత్యమహా రాజా | పరమలజ్ఞాకర మైన 

(వవృత్తి నా కలవడినది కావున ఇక మొగ మెత్తుకొని తిరుగ 

లేను పసిజాలున కుండదగిన వివేక మేనా నాకు లేకపోయింది. 

(అమాత్యుని పాదములపె బడి మహాత్మా. పరి భాంతుడనెన 

నాతప్పు మన్నించండి, లేదా, ఆత్మహత్య చేనుళొన సెల 

వొసగండి.వూదయకు గానీ మీ పోవ్యుపు(తిక (చేముకు గానీ 

చేను పాత్రుడను కాజాలను. మోయెడ నేను చేయదలచు 

కొన్న (దోహము భావింప తరము కాదు మిరు తీమింవ 

కున్న నౌ కిహపరము లుండవు. 

హం నే__తం డీ! కనయులతీపులు త్రం[డలు శమిం 

చకుంశు ఇక వారి శేది దిక్కు?! ఇంతకూ ఈశకని నైజము 

మో రెరుగనిది కాదు-ఈతని దోవమును సైపుడని (పాక్థిం 

చుటకు నాకు కూడ నో రాడదు. (పాదములపై బడును) 

మూాధ____వీరవిజయా! లెమ్మా, అమ్మూ లే. నేనం?ొ 

ఎరుగుదును. ఇశనియెడ నాకు రవ్వంతెినా కోపము లేదు. 

చెప్ప్వుడుమాటలచేత ఈతని మకి చెడినది. నాయందు కూర్చి. 

లేకపోవడముచేతీ నా పనులన్నీ అతనికి (పతికూలముగా 
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దోచినవి. ఈతనియందలి గొప్ప లోపము ఆతము. తీనవా 

జెవడో పరు డెవ్వడో విమర్శించు వివేకముసకు ఆళోపము 

వేరునిత్తు. ఈతనికి నాయెడ నింతకోపమునకు మూల హేతువు 

నీయందలి అనుగాగ మే. ఇంక కొంత కాల మోవీక పట్టి తే మహో 

.వెభవముతో మికు వివాహము చేయవలెనని ఎంచితిని. కాని 

పడుచు వారి కంత తాలిమి, నిమ్మళమూ ఉండవు, కావున 

యిప్పుడే మోకు వివాహ మొనర్పును. న్నాపె నాతీడు కినిసె 

నన్నమాట మరచి నీ వెప్పటివబె (సేమిం దు. (వారి చేతులు 

కలిపి ఇదే నాపతలిజ్ఞ నెర వేగ్చుకొన్నాను. ఇక మిగిలినది 

బైవయకత్న మైనా నేనూ సాధ్యమైనంత వరకూ యత్నము 

చేసి తీరుతాను. ఆపెని మొ అదృష్టము (తలుపు చప్పుడు 

వీర. (హంనేశ్ళరి చేయివీడి కత్తి పట్టుకొని) అశ్నా! 

(పసఎగనశమున పరిస్థితుల గ నేము పికించ లేదు. బందుకట్టువా 

రందరూ బైట వేచియున్నారు. నా మూర్గతీచేత మికు 

(పాణ శొడ్డము సంఘటి ప చేసినాను. అది తొలగేటపాయము 

నొరు స్ఫురించకున్నది. 

మాధ___విరవిజయా, నీవు వెరవకు-నా (పాణముల 

నపహరించుట కేమానవ్రుడూ సావాసిం చ లేడు. 

పఏ5___అయ్యా! ఈ యాపద సామాన్యము కాదు- 

బైట శ్యస్త్రుధార్డులె ముప్పదిమంది ఉన్నారు-వారి కేమి 
నమాధన మివ్వవలయునో నాకు తో చలేదు. 

మాధ..మనము  భయపడనక్క- లేదు.నా ఆ(శమ 
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మంత దిక్కులేక యుండ లేదు_సపరి వారు జై భీమసింవాుుడు 

కాచుతూన్నా డు. వాడు మడినేదా కా మన శేచింత అనవసరము, 

వీర. అస్లు తలచకండి.మా నౌకరులందరూ మూ 

కూటములోని వానే! ఇనంతా భీమసింవుగు పన్నిన కుచ 

(5 మే. నొడు నావెంట వత్తు ననెను గాని దార్టరములవద్ద 

వానిని కాపుంచి నేను లోన (పవేశించినాను. 

వమూాధ__-స కే_రవాస్య మెన భూగర్భ మార్గమున వెడ 

లుచాము. 

పీఠ. ఎదీ అరిగట్టబడ్డది - భీమసింవు _డెరుగని 

తోవలు లేవే) అక డన్ని దాగరముబయందూ శస్రుపాణు 

లను కాపుంచినాడు-వారంద హూ మోకు శత్రువు _లెనారు! 

మూధ-___అ బ్బా! చతురులే. అన్ని ఇంద్రియ ద్వార 

ములూ బంధించి యజ్ఞ పశువును బోలె నన్ను విదోహాోగ్నికి 

బలియొసగ నెంచినా నా? గడుసువాశే! మొ త్తీము పె వెరు 

రకుణోపాయము లేకుండా చేసివాశే! 

పీర_..నా చేత శస్త్ర మున్న ంతవరకూ మీోాదరి జేర 

౫ల్లుబా జెనడు? మోకు భీతివలదు. 

మాధి సీ కంతేశ్రమ వద్దు-నేను వరడునని విదో 

వులు నామకరణము చేనేయున్నారు. ఒకసారి నా చాతు 

ర్యము వారి కగుపరుస్తాను. కత్తి కంతగా పని కల్పించ నవస 

రము లేదు యు క్రిచేశనే సాధిస్తాను, లోనికి పద... 

నాలా (పోదురు) 



రం ర్) విద్యారణ్య స్వామీ 78 

౪ విదో రంగము ౪4. 

(ఆ,శమద్వారమున ఛీమసింవాుడు) 

భీమ... ఏరవిజయుడు లోనిశేగి చాలానే పణింది, 

ఇంకా రాలేదు.ఒక వేళ నృద్దణంబుకము వానిని వలలో వేను 

కోలేదు కదా! వా డేమెన నాకేమి! నా పురోవృద్ధి కడ్డు 

క్షర గానున్న అమాత్యుడు వాతుడయితే నాపని నెరవేరి 
న శ్షు. ..ఏరవిజయు. డింతాలస్థ మేల చేసినాడు? నాపని 

కాటంకము కలుగుతూన్నది. ఇక నేమ్మాతమూ ఓపిక పట్ట 

జూలను, (లోన (వవేశింపగా ఏరవిజయు జెదురాను) 

ఏర___మి(త మా! మనకు జయము. మాధవాచార్యుడు 

మడిసెను, ఇక నందరమూొ ఉత్సవ మొన_ర్తమః-దుష్టుడు 

దండించబడెను. .భీమసింహా! కార్యక్రమ. మెంత నేక్చుతో 
కావించినానో చూచెదవా[? అందరూ వద్దు. మనపని ఆద్యం 

తవముూూ రహస్య మాట మంచిది. 

(తెర తీయగా మాధవాచారి మంచముపై పరుండును.) 

అదె చూడు-తీన జీవితే మెల్ల కపటమునా కుతం(త్రముల 

యందూ గడిపి నేటికి (శాంతి చెందిన మాధ వాచార్యుని శిర 

మదిగో! అయ్యా! అమాత్య వర్యా! ఇంక నిశ్చింతతో 

(శాంతీ చెందుము. మహో రాజుగారిని (భమ పెట్టియూ, భయ 

పెట్టియూ తన కార్యములను సాధించుకొను అమాత్య శేఖరు 

డస్తమించినాడు-కపటము కడ చనినద్కి ఇక (వతాపవంతుల 

10 
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శేకోదయము (పారంభమగును. 

భీమ_.కౌని చిత్రముగా నుంది-ఇచ్చట వాత్య జరి 

గిన చివ్నాములే శానరాకున్నవి-ఒక రకృబిందువైనా చింద 

లేదు. చావకముందు (పౌణరతుణమునకు పాకులాడనే తేడా! 
ఏర. (బలికియుండునప్పూడు వాని ముందర మన 

కాళ్ళుచేకు లాడని తీరున మృత్యు వానన్నము కాగానేనా 

ముందర అతని కాళ్ళూచేతులూ ఆడనేలేదు! విచ్చుక తితో 

నే నెదుట నిలచినళోడనే అంతటి జత్తులమారియూ నిలువున 

సీరయిపోయినాడు-.[గుక్కెడు (ఫాణమూ గుండెలోనే పాతు 

వడ్డది-చలనము లేని శవము! కలముతో పనిచేసే వాళ్ళందరూ 
పీరికివారు కావున కత్తి చూడగానే తనుంత తామే చత్తురు- 

ఆతడు నన్ను చూచినతోడశే జెదరి తల వంచుకొనెను, నే 

ననవలసిన దంతా అన్నాను-మన కందరికీ వేశ్చేర్వరుస శాత 
డొ నర్చిన అపకారములను ఏకరువు పెక్స్తేనరి కాతీని కళ్ళలో 

నీరు గి(రున తిరిగింది. అప్పుడు నేను “నిన్ను నీవు కాపా 

డుకో దలచితి వే? సిద్ధుడవు కమ్ము, లేడా నీసేవకులను పిలు 

చుకో” అని హౌచ్చరించితిని. కాని వాతరోగివలెనే మంచ 

ముమోద నున్నవా డక్కడనుండి కదలనే లేదు 

భీమ__నీ కత్టికెనా రక్తము శేచే! 

ఏర.___అటబే చిత్రము_నన్నా చూడగానే మేకపోతు 

గాంభీర్య మంతరించినడి. పాపము (చావ్మాణుడు, కర్మిస్టి. 

అట్టి పిరికివాని ర _కృస్పర్శచేత నా కరవాలమునకు కలవ 
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మంటించ దలపక యజ్ఞపశువుకు మీందించినట్లు నవరం[ధ 

ములూ మూసి చంవితిని. పిమ్మట కొనయాపీ రుండగా 

అతని శాలువతోనే మెడ నులిపి కిక్కు. రనకుండా (పాణము 

పోయీవరకూ సుంజెమోద కూర్చుండి కదలనివ్వ లేదు-అందు శే 

అఆలస్యమయింది. 

థీమ_..శొ సన్దారుపదవికి సంతతవిఘ్న కారి మొన 

నా గర్భశతువును నరకమున కంపి నాకు నుహోవశకార 
మొనర్చిన నీమేలు మరువడాలను-ఇప్పుడే ఆవదవి నాకు 

లభించినట్టు సంతీసిస్తూన్నా ను. 

వీర... శేపు నిజముగా సర్దారు వైనప్పుడు నీనుఖము 

ద్విగుణించడా?...మాధవాచార్యుని మరణవార్త తనకు 

ప్రథమమున సెరిగించిన వానికి సన్గారుపదవిన్నీ పదివేల 

మెహార్గున్నూ యిస్తానని కృవ్ష రాయ యువరాజుగా రాన 

తిచ్చినారు-ఆపదవి నీకు కులక్రమాగతము, కావున తత 
ఇమే పోయి పారితోషికము వుచ్చుకొని రా. నేను మాధ 

చార్యులు (పాణముల నంతీగింవచేసినాను కావున ఆతని శరీర 

మునకు నగ్నిసంస్కారము కావించి వత్తును. అప్పటికి కాని 

నా(పతిహింసాగ్ని చల్లారదు. 

భీమ.__(స్ర్ర ఓహో, పారితోషీకముమాట జ్జ 

కము చేసినాడు, పీ డేమైనా నాకు చింక లేదు. (ప్ర) వీరవిజ మా! 

సీకార్యము నీవు ముగించుకోవచ్చును-నేను ముంచే 

పోమెదను, మిరు పిమ్మట రండి, 
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ఏర___ఎంతో ఆలస్య ముండదు (భీమ॥ పోవును) 

మాధ. (లేచి) ఏరవిజయా! నూకనపాత్రము కడు 

నేర్పుతో నటించినావు-బలే! నాకు తగిన అల్లుడ వే-నేను మర 

ణించితినని ఏరు వూ ర్తిగా 'సంతీసించక ముంజే వీరి యాశలు 

భగ్నము లవును. హంనేశ్వరివద్దకు పోదాము, ఈ కార్యమున 

ఆమె మనస్సు కలవరపడి ఉన్నది వెంటనే పోయి ఊరడిం 

తాము, రా. (పోదురు) 

ఆళ్ళ! ఆరో రంగము ఓ... 

(కృవ్వ జేవరాయుని చావడిలో అతడూ రుదదాముడూ) 

కృవ్న---స శే, మనగురి తప్పలేదు కడా?ఫీమసింహుకు 

తన గుడిసెకు కాపున్నాడని మాధ వాచార్యు డనుకొొంటూ 

ఉండగా, ఆతడు ఆచార్యుని అభిమాన పుత్రిక మోనాతశీతో 
కూడి ఆచార్యుని బంట్లనే అతనికి (పతికూలముగా బందు 

కట్టులో చేర్చుతూంజెను, భళి శే! మాధ వాచార్యునకు బీడు 

శృంగభంగమూ మరణమూ ఆసన్న మాను కదా? 

రుదసం చేహ మేమి! ఒరంగలు బందిఖానానుండి 

తమ ఉత్తరువు లేక వీఠవిజయుని ముక్కుని చేసినందుకు మవో 

రాజుగారి కాతనియెడ కోపము రెట్టించింది. అవమానాన్నద 

మైన వాంసేశ్వరి (ప్రవర్తనము వారి కోపాగ్నిలో ఆజ్యము 
పోసినది. మాధవాచార్యునికి నిన్న రాత్రి పట్టినగతి రేవు జీర 
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విజయానికీ సంఘటిల్ల నున్నది-మనము కావించిన చెడుపను 

లన్నీ మాధవాచార్యచోదితీములని రాజుగారికి విశ్వాసము 

కలిగింది యువరాజ శిరోమణీ! ఈ యు త్రరువు తిలకించండి. 

పఏీరవిజయు డిక నా కంట పడడమే తడవుగా వానిని తిరిగీ 

కారాగృహాముదారి పట్టించుతాను. ఇటువైని తప్పించే దిక్కు 

ఉండదు కనుక వాడు యావజ్జీవ మచ్చటనే పాతుపడును. 

(దావారికుడు వచ్చును 

చానా... దేవరా వెలుపల నెవడో బంటు తారు 

మారుగా దుస్తులు ధరించి రోజుతూ పరుగెత్తి వచ్చినందున 

మాటలాడనేరక ేవర శారిని చూడవలెనని సంజ్ఞ చేసినాడు, 

గువ__మంచిది, వానిని ముందు పంపి శస్రుథారు 

లైన మన కావలిభటులను సిద్ధపరుచుము. (దౌవా। పోవును) 

బవాుశా వాడే వచ్చియుంటాడుు, ఫలశృతికై ఇచ్చటిశే 

రమ్మని చెప్పినాను. (భీమసింహూుడు వచ్చును) 

భీము... దేవ రా మనకు జయము! కార్యము ఏరవ్యా 

లేకుండా సమ[గముగా కడ తేరింది-మాధవాచార్యుని మరణ 

వార్త మి శెరిగించినాను, నాకు రానున్న పారితోపికద్వ 
యము దయచేయండి, 

రు(ద___నిజ మే? మాధవాచార్యులు మరణిం చెనా! 

నీవు కళ్ళార చూచినావా! నంశయము లేదు కదా?! 

ఫీమ_నినృంశయము కావుననే మో శెరిగించినాను, 

కృష్ణ ఏదీ! విశదముగా చెప్పు, 
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భీమ___ అతనికి తగిన మరణమే (పా ప్లింవ చేసినాము. 

అతని శాలు వే మెడ కురిపోసి, యజ్ఞ పశువులీల (పాణములు 

హరించి, నిశ్శముగా సర్వమూ నిర్వహీంచినాము; చప్పుడు 

కాని కేక గాని, కొట్టుకొనడము గాని తేకుండా యమపురికీ 

అమాత్య శేఖరు నంవీంచినాము, 

రుద-(కృవ్ణ రాయని చెవిలో నేదో చెప్పి లేని 

కోపము తెచ్చుకొని ఓరీ స్యామిద్రోహీ! మాధవా 

చార్యుని (మందించితిరా? సీచులాగా! ఆ మహాత్మునికి 

హేయమైన మరణ మాపాదించడమే కాక పెపెచ్చు ఈ వీర 

కర్భకు పారితోషీకము నడుగుతూన్నా వా! ఓరీ సిగ్గుమాలిన 

వాడా!, ,.ఎవడురా అక్కడ! (శస్రుధారు లైన భటులు 

వత్తురు) ఏని రెక్కలు వెనుకకు విరిచి కట్టండి. ఓర్కీ రాజ 

(దోహీ! నీవు చేసిన (దోవామునకూ వాత్యకూ పారితోషిక 
ద్వయము కావలెను గా? నీ పి తాపమును విమర్శించి తగిన 

బవాుమతి యిచ్చెదను సీ కిక బట్టుము. ఓ రీ ఏనిని చెరసాలకు 

గొనిపోయి ఒంటరిగా చీకటిగదిలో నుంచండి. .. 

శీమ___ఓరి నీవా! నీ కార్యము మాచే నిర్వహింప 

జేసి మమ్ము వంచింతువా! పారితోవీక మిస్తా ననలేదా నీవు! 
రుుద___వదరుబోతా! నోరు మూసుకో-సీకు నే 

నొడంబడితినా? ఓరీ! ఉన్నకొద్దీ ఏ డిళ్లే పేలుచుండును- 
త్వరగా తీనుకొని పో- 

భీనుసరే-ఇందుకు తగిన శికు అనుభవింతువు తే. 

(వోవుదురు) 
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రుద్ర-ఒకని పని తీరింది-ఏడు యావజ్జీనమూ బంది 
ఖానాలో నుంకును కబా? యువరాజా! ఇక పీరవిజయుని 

కూడా వీనికి తోడుచే స్తే మిగిలిన వారిని బెదిరించి ఊరు వెడ 

లింపవచ్చును- అంతటి” గాని మన విజయము పరిపూర్తి 

కాదు. 

కృవ్న--స శే కాని-పొపము వళ్ళు మనకు కొంత ఉప 

చరించినారు, కనుక వ్నదెశా మేలు చేయడము న్యాయము, 

తేకుంశు ఉనురు మనకు తీగులక మానదు. 

రుద.రాజకార్యనిర్యహణమందు ఒకానొకప్పుడు 

విశ్వాసహీనులయిన బంటులు కూడా ఉపయోగవడుకారుు 

కాని అవసరము తీరిన పిమ్మట వారి నంత మొందించకుంశే 

వాళ్ళే ఎదురుతిరుగుతారు; గోళ్ళతో తీరవలసిన పనికి గొడ్డలి 

కావలసి వస్తుంది. రాజసీతి పుణ్యమూ పాపమూ చూచేది 

కాదు, 

కృవ్ష-_మాధ వాచార్యుని వురణముూవల్ల మన కొక 

గొప్ప సంకటము తొలగింది- 

రు(డ-వాడు (బలికియుండి వా కోరలు తీసిన పాము 

లాగు ఊరశే బుసకొట్ట వలసిం బే-వానిని పదవీచ్యుతుని 

చేయవలెనని మీ అక్క గారు పట్టుబట్టినార ; పిమ్మట నిర్మా 

ల్య(పాయుడై న మంతి) నెవరు సరకుచేయుదురు? మాధవా 

చార్యుడు (బతికియుండి పిరవిజయుని ఉరితీసి యుంకే వాం నేశ్వరి 

మిోాకుస్వాధీనమై యువరాజపదని మాత మే లభించియు౦డును, 
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ఇప్పుడో__.మాధవాచారి మరణము మాలిక్ కాఫు (పవే 

శవము మో భావగారి ఉద్యాసమూ,. మొదలైన శుభనూచ 

కములు మో రాజ్యాభిపే.కమును స్థిరీగరించుతూన్న వి, 

కొంచె మోపిశపట్టి కే సర్వమూ మన కన. కూలించి తీరును 

(చావారికుడు వచ్చును) 

చావా---జయము, జయము చేవరా! వెలుపల బం 

టొకడు నిలిచి యున్నాడు. 

కృష్ణ---రమ్మూను-ఏీ జవడో? 

(హనుమ వచ్చును) 

రు[ద___ఏమిది! ఏడు మోనాశీ సోదరుడు! వమిరా 

సీ వింకా ఇక్కడే ఉన్నావు? లకోటా వదీ! 

హను. దేవరా మామిడితోట ఉఊాటగాజీ ఎనడో 

శన్రుధారుడు నావద్దనుండి బలాత్క_రముగా దానిని హరించి 
నాడు, 

రు[ద..వా డెవడో తెలుసునా? 

హను.వాడు ముఖమును గోమాలుతో కప్పుకొన 

డము చేత చీకటిలో పొలి తగులలేదు. 

ర్నుద.ఓరీ కిరికిపందా! నీవు పోయి లకోటా ఎక్క 

డున్నది కనిపెట్టి దానిని నా కిచ్చితివా గొప్ప పారితోమీక 

మిసాను, లేదా ఉరి తీయిస్తాను; మూడు రోజులు గడువు, పో. 

కృహ్వ=అన్నా! అది తురకల కందనే లేదా) మోస 

గా డెవ్యడో దానిని హరించినాడు. అది మహారాజుగారి 
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చేతిలో పడితే మన గ తేమవును! 

రుద... యువరాజా! అధైర్య పడకు-అది నాచెంతనే 

ఉన్న దనుకో-రండు రోజులలో దానిని మోకు చూపుతాను, 

మహో రాజుగారి దగ్గరకు పోయి వారి జాలు కనిపెట్టి ముందు 

చేయవలసిన కార్యక్రమము నిర్ణయిం తాము. ఇది మనకు నిజ 

ముగా పరీతుదినము, 

కృవ్న-మూధ వా చార్యుల మరణము గురించి వారి 

వద్ద నెట్లు (పసంగంచవలెనో నాకు తెలియకున్న ది- 

రు[ద.__చానికె మూరు ఛింతించకండి.నముపహో రాజు 

గారి చిత్త మెట్లుంశునో డాని కనుకూలబముగా (ప్రవర్తించే 

చేరు మా కుగ్గుపాలతో నేర్చించే. ఆ విమయము చక్కగా 

౫ సనించికే మన శేమో అళాయ ముండదు. మోసము సం 

గతి ఎత్త నే వద్దు. 

కృష్ణ శుహో రాజుగారి చిత్తవృ త్తి క నిపెట్టడ మేలాగు! 

రుద)_..మిా రూరకుండండి. అంతా నేనే చక్క 

బరుస్తాను. 

11 
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ne [/వజడోర౦ంగము ల! కము 

(రాజూ రాణీ కొంద రాస్థా నీకులు) 

వార...అమాత్యవర్యు డ. సమించడము 

మేనా? 

రుద9.___అ ళ్లు వేనూ విన్నాను. 

వార... అమో! ఎట్టి కార్యధురీణుని కోలో్సోయి 

నాను. ఈ లోవ మెట్లు రీరునో తెలియాగాం ఇళ మన 

రాజ్యలకీ దిక్కు లేని దయిండి, 

రాణి... (పరిహాసముగా) కొన-మన రాజ్య మనాధ 

అయింది- అమాత్య రాజే దాని నేలుతూ౦ంజెను.అతీడు గతిం 

చెను కావున రాజ్యమునకు దిక్కు లేదన్న మా! 

రుద9(స్వ్ర) ఇందు నేను జోక్యము కలుగ జేసుకోవ 

డాని కిదే సమయము. (పీ అశూశ్యశేోఖరుడు అస్తమించిన 

వీదప రాజ్యలథీన్హ దిక్కులేరిదని మో వినయము వ్య క్షపరిచి 

నాశే కాని వాస్తవముగా అట్టు జరుగలేదు మా మాట 

శెదురుచెప్ప వలసి వచ్చింది కనుక మన్నించండి. అకారణ 
ముగా మోరు అమాత్యుల వారిని బహూకరిస్తూండిరి. అందు 

చేత మీ కొలువులోని పలువురకు వాగు దుసృవా లెనారు, 

అదొక ఏింత్ కాను. వారు మమ్థుందరినీ తృణ పాయులుగా 

భావిస్తూండిరి. మా లెక్కవమి? [కమనుగా వారికి వూ మా 

టయం౦దు కూడా విలువ లేకపోయింది ఆప్పుడే రాజ్యలమ్మీ 

జీ ళ (ల ల 
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దిక్కు. లేనిదని మేహనుకొంటిమి, ఇప్పుడో సరిళమైన దిక్కు 

సమరకూడింది. 

రాణి.-=రు[ద్రదాము పల్కు సత్యము, మాధవా 

చార్యు లను వ్యక్తి మరణమునకు మనము చింతించవలసిన జే 

కాని రాజ్య మివ్వుడు నిజముగా సనాధ అయింది. ఇక సభ్యులు 

రాజసన్ని ధానమున తీమ కప్లసుఖములు యభేచ్చముగా మ 

నవి చేసుకోగలరు, 

హార_—_మోా మాటలు సత్య మే కావచ్చును కాని అ 

మాత్యుని మరణము తలుచుకొంశే మన పట్టణము శూన్య 

మయింద శే వాకు తోచుతూన్నది. వారు కొంచెము తీత్యస్వ భా 

వులూ, శీఘుకోపులూ అవుటచేతీ వారి (పాబల్యము నాకూ. 

రుచించేది కాదు కాని చిరతరాభ్యాసము చొప్పున వారి 

నెదిరించడమునకు సావాసించలేదు. రాజునై యుండీ అప్పు 

డప్పుడు పరతం్రుడనై తి ననీ అతని ఇచ్చాశ క్తికి దానుడ 

నెతిననీ తోచి పరాభవానలముచేత దహింపబడినది సత్య మే. 

వారు జీవించియున్న ప్పుడు వారి అధికారలిప్పనకై నాకు మత్సర 

ముండేది, ఎదురించు కోరికయూ కొంతవర కుండెను_ కాని 

వారి మరణవార్త విన్నతోడనే నా చితృమున కలవర మా 

రంభించిండి. వేగాతిశయమున ఉప్పొంగి పాంజొచ్చిన యవన 

చేనావాహిని' నరికట్టు వారెవ్వరు? మన కుతృరమున దథ్నీణ 

మున వ్యాపించిన కొ(త్రవాగ్ని కృష్ణానది దథ్నీణతీరమున అడ 

చినవా లివరు? ఏకాధ్యరముగా ఏడుశ తౌబ్బములు విలసిల్లిన 
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బల్లాళ(పభువుల రాజ్యము లంతీరిస్తూండ, ఓరుగల్లు ఆనగొంది 

రాజ్యము లస్తమిన్తూ ౦డ ఈ విజయనగర రాజ్యమును 

ప్రతిష్టించిన చెవరు? న న్నీ సింహాసనమున ఆసీనుని చేసినవా 

"రవరు? అట్టి అమాత్యమాధవు నెడ కృతజ్ఞుడను కానా).. 

ఆర్యా! మాధవాచార్యా! నిన్ను దిక్కు-లేనివాని చేసి మోరు 

దివమున శీగినారా?. . .(పోవును) 

రాణి. అబ్బో! ఈ రాజుగారి చపలచితృము కృతజ్ఞతా 

(పవావామున కొట్టుకొని పోతూంది-బుద్ధిహీనులైన రాజులు 

రాజ్యభారమం కా అమా తుల భుజనులపె మోపియుం 

డుటచేత వారు గతించినవెవ్క. విళీత చేతను లై యిళ్లే మొర 

పెట్టు తారు. 

రుద నంజేవా మేమి) ఇందర ముండగా ఒకిడు 

గతించిన నేమి లోపము! 

(పోదురు) 

లీ, ఎనిమిదో రంగము గా 

ననన ల! 

( రాజ(పాసాదమువద్ద హానుమ 

హను_లకోటా తిరిగీ సంపాదిస్తానని మాటయిచ్చి 

గురువుగారి దీవన లంది వెడలినాను గాని మాట దక్కే 

నూత్ర మేడీ కాన రాకున్న ది-కృవ్ణ రాయ రుద్రదాముల చేతు 

లలో అది పడలేదన్నమాట నిశ్చయము, భీమసింవా వీర 
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విజయులవద్ద ఉండవలెను. అది నాకు చిక్కే. మార్లము 

తోచదు. 
(ఏీరవిజయుడు వచ్చును) 

పీరఠ___రుదచాముడు న న్నిట్లు వంచించెను. నాపై 

(వేమ ఉన్నట్లు నటించి మాధవాచార్యునివై నాళోపము 

"రెట్టించి నందున నేనెంత  ఘూరకృ్ళత్య 'మొనర్చ సమకట్టి 

నాను! ఇప్పు డాఖలుడు రుదదాముడు నాకంట పడితే పర 

నిందాపరాయణుడైన వాని నాలుక తెగ కోస్తాను. మహో 

రాజుగారి (పావున్నిదనీ నేను జంకువాడను కాను. 

హను ఎవరది? ఓహో నీరవిజయులా? 

పీర_నీ వెవడవు? తొలగి పో_నాకు కావలసినవాడు 

రు(ద దాముడు- 

వాను-_దయచేసి నాకొక్క. సంగతి సెలవిస్తారా?! 

మనపట్టణమండ లి దేన (దోహూులు యవన సేనానియెన 

దాఉద్ ఖా(కు (వాసిన జాబు మీవద్ద నున్నదా! 

పీరఠ_నీ వెవడవు! 

వాను...అయ్యా! మీరు! నన్ను పోల్చుకొనలేవా? 

నిన్న రాతి అమాత్య మాధ వావారిగారిని చంపుటకై మొ నా 

నేనూ కుచక్రమం గదున్నవారము. చదెవయోగమున నేడు 

మనమిద్దర మూ వార్మిసేమకు పాతులమై వారికి యథాళ క్రి 

తోడ్చడు తూన్నాము. లకోటా వృత్తాంతము మా శీమ 

యినా తెలిసి ఉంట చెప్పండి, 
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వీర_నిన్న రాతి తోటచద్యారము కడ నిలిచియుండిన 
వాడవా నీవు? (రద్రదాముడు కాన వచ్చును) ఓరీ కూశళా, 

అధమా, రుద్రదామూా, చక్కగా చిక్కినావు, నిన్నే వెతకు 

తూన్నాను- 

హను...అయ్యా! (కోధవశమున (పమత్తు ౦ కావద్దు, 

మహారాజుగారు కూడా వస్తూన్నారని విన్నాను. వారి 

యెదుట రుద దాముతోో కలహించవద్దు. లకోటా చేత చిక్కు 

వరకూ మనము తామసించ రాదు, పిమ్మట అమాత్యులవాశే 

అతని నురితీయింతురు; లకోటా ఏమైనది! 

ఏర భీవుసింవు నడుగు. ఓరీ గుదదామా, 

దోహీ-నీపేగులు. చీల్చి నీక్నుట్రలనెల్ల బైట చెప్టెదను 

చూడు, 

ర్నుద-_ఏ మంటీవి? నేనా (దోహిని?_ 

ఇద్దరూ పోరుదురు.____ 

హను...అయ్యా! పోరు మానండి._మహోరాజుగారు 

దయచేసినారు. . . (పోవును) 

రాజుఎ-ఏమిది? రాజ[పాసాదమున పోరుతూన్నా రా? 

మి రెవరియాజ్ఞ బడసి యిట్లు మానగరులో కత్తులు దూసి 
నాకు? అమాత్యమాధవాచార్యుడు అంశరించెనని ఇట్టి ఆగడ 

నులు మొదలు పెట్టినా రా). . ,వమి రుదదామా, నీకూ మతి 

పోయిందా? 

రుద(క త్తి రాజుగారి పాదములవడ్ల నుంచి, మహో 
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(వభో, క్షమించండి. చేను మిాదర్శనమునకు వస్తూండగా 

నన్ను నానాదుర్భావ లాడింది చాలక చంపెదనని ఈతడు 

కత్తిదూయగా ఆత్మరకుణమునకు నేనూ దూయవలసివచ్చెను- 

తప్పు వీరవిజయునిది కాని నాదికాదు. 

రాణి. త ప్పెనరిదో స్పష్ట మే! 

రాజు... వఏీరవిజయ్యా ఇదివగకు నీవు మా(పభుత(మున 

కొనర్చిన అపరాధములు చాలవా? నేకు (పభువిశ్వాసియెన 

మా ఉద్యోగిపై కత్తి నెల్తెదనా? రుదదామా, ఏదీ మా 
యాజ్ఞ_ ఏీరవిజయాని బంధింవుడు- 

ఏర. నుహారాజా! నన్ను కొంచెము మాటలాడ 

నిండు.అమాత్యమాధవాచాగ్యుని పాదములు సాొటథ్నీ గా 

రాణిబ లేబలె! చచ్చినవారిపై (ప్రమాణము సొర 

క నూ) అదీ కాక, అమాత్యుల (పావు చూసుకొని మహో 

రాజుగారి యెడ [దోహా మొనరిం చుతూ ఎటివి.ఇప్పు డా ఆటలు 

సాగిరావు-మో అమాత్య రాజు గా రంతరించినారు తే! 

ర్నుద-భటులారా! చూచెద శీను) వాని కరవాల 

మూడ బెరికి బందిశాలకు గొనిపొండు, (తీసుకొని పోదురు) 

(అమాత్యమాధవుడు వచ్చును) 

రు[ద_( తెల్లపోయి తనలో) మరణించి ననిర్కి పున 

ర్రీవి ఎట్లయ్యెను? ఎంక మోసనమ |! 

రాణి మాధవాచామ్యలుగా శే! మిోమరణ వార్థ 

వింథ్య యేనా? 
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మాధ-=నేను (బతికియుండ నా మరణవార్త తథ్య 

మెట్టవును? చేవరవారికి నేను (బతికియుండడము నంతౌవ 

కారణమని తోచుచున్నది! 
రాణి. మారు (బతికియాన్నారని చింత జేదు కాని 

మో యశస్సు నిబ్బకోవలె ననే వ్యామోహముచేత స్వనిధ 

నము గూర్చి అపోవాము కల్పించి మమ్ము వంచించినందుకు 

కుందుచున్నాము, 

అమకా.__నా మరణవార్త మో శెరిగించిన దెవరు? 

మిమ్ము వంచించిస దెవరు! అంతా మిావాగే.. .ఇది స్వల్ప 

విషయము. నువారాజూ! నిరపరాధుల శిఖ్నీంచడము మో 

బోటి న్యాయపరులకు భావ్యమా! 

రాణి..._(రాజుగాగితో) నిబ్బరను చూపడాని కిదే 

సమయము. 

గరాజు__న్యామాన్యాయ వివేచనయందు నేకు యశో 

చృముగా (పళ  ర్హించుతాను.శివ్నీంచు అధికారము నాది కదా? 

మాధ._శితీంచు అధికారమూ రతశీంచు అధి కొర 

మూ మావే. (పభూ! మిథ్యాప రాధము లారోవించి విశ్వాస 

పాతు)డైన సర్హారును శిశ్నీంచడము చూస్తే మూ స్వబుద్ధి 

కన్న దురుప బేశకుల (పభావము హెచ్చుగా కనబడుతూన్న ది. 

మో సరళత నాధారము వేనుకొని మిమ్ము చుష్తియున్న కటి 

లమండలి మికీర్షికి మచ్చ శెస్తూన్నదని మనవిచేయ 
సావాసిస్తూ న్నాను. ఒకవేళ పీకవిజయు డేదైనా అపరాధము 
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చేసెనని మో రెంచితే డాఃకి ముఖ్య కారకు 'లెననో రుద 

దాము నడిగి తే లేలిపోవున.. నిజ మెరిగిన వాడను కావు: నేను 

వీరవిజయుని కుమింపుడని వేడుకొంటు; 'ెనుః 

రాజు...విదోఘిన తమింపజూలను. మారు నన్న 

నిగ్భంధించవద్దు... అ మా త్య వ ర్యా! మిోాగు గతించిన 

ట్రపోహము కల్పించిన కపట చర్యకు సమాధాన మేమి? 

మాధ.__ఈ కపటచర్యకు బాధ్యుడను చేయు గాను, 

మి బంధుకోటి లోనివారి చాతుర్య మే అట్లు పరిణమించినది, 

ఇంతే కాదు-నిన్న రాతి నా వోరుశొలను కొందరు ఘాత 
కులు చుట్ట వేసి న న్నరికట్టినాగు-ఐది (పభువుగారికి ని వేదింప 

బడ జేదు కాబోలు. 

రు(డ. తెలి.రుకేమి?! ఆ పిషయము నప్పుడే విమ 

గ్నించి థీకుసింవూునికి చెరవిధించి నారు, ఆ సందర్శమున నే 

ఏరవీజయుని కూడా మహో రాజుగారు దండించినారు. దీనిబట్టి 

మోపట్ల వారెంత జాగరూకత వహించినారో వీశదము 

“కాగలదు. 

మాధ___అటులనా? ఛీమసింహుని  డండించిన 

న్య “ఎూాధిపతులు కూలంక షము గా విదోహా శేషము నంశే 

మొందింపలే జే! ఫీమసింవూుడు శీవల భృత్యుడు, వాని యజ 

మాని ప్రచ్చన్న రాజభ క్షవేషమున (పభ్గువువారి చెంత 

స్వేచ్చగా నున్నా డే! 

రుద్ర-_.అగూత్యవ వ్యా! పా (లన లు సభ్యు 

12 * 
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లపై లేనిపోని నేరములు కల్పించి వారిని రాజపోవకవర్గము 

నుండి తొలగించుట నుందు మోరలతి నిపుణులని లోక మెగుగునకు, 

రాణి. మహా రాజుగారి కావిమయమున గల సంచేవా 

మిప్పుడు తీరియుండును, | 

వమూాధ___నాకు (పతిస్పర్వ లున్నారని శే నెరుగను- 

అమాత్యుడ నై శేవల శాజ్యత్నే మంక రకములయిన పనులే 

సల్పుతూన్నాను కాని ఇతర మెకుగను. అమాత్యపదవియైనా 

చేను కోరి పుచ్చుకొన లేదని మహారాజుగా చెరుగుదును- 

అధి కారలాలస కల వారికి (పతిన్నర్ధు లుందుచేకాని సన్యాస 

దీక్ష వహింప నెంచువారి కధికారముతో నేమి (ప్రస క్షి! 

రాజుమో రాజభ క్షి జగద్విదిత్ మే కాని పదేపటే 

దానిని మాూయెదుట (పశంసించడము అవాంకారము కాదా? 

రాణి.మహో రాజుగారి కందరూ భృత్యు లే, వారి 

కందరి స్వభావమూ విదిత మే_అధి కర  మొసంగడవనా 

అది తొలగించడవనూ రాజుగారి యిష్ట్రమం దున్నది. 

మాధ-నిజమే.అధికార మొపసగుసనప్పుశు వాతా 

పా(త్రవిచతణ నివ్పతుపాతబుద్ధితో చేయవలసిన కార్యము; 

మహో రాజుగారు నిరభ్యంతరముగా దాని నిర్వ ర్హింపవచ్చును. 

నీస్ప్ప్ట్రృవాాలెన వారియెడ రాజద' డన నిరర్ధక ము-నా అధి 

కారము తొలగించడానికి వారు శక్తుశే కాని నా రాజభ క్రిని 

చేశభ కని నిరసించుటకు వారి కధికారము లేదు-కుటిలుల 

బోధనలవల్ల వారట్లు కావించినా భావి ల్రతిహాసకారకు లే 
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ఇందలి న్యాయము పరిశీలిం చగలగు. 

రాణి..న్యాయ నిర్షయమునకు చేశ కాలములు లేవా? 

అమాత్యులవా రీమా(త్ర మెగుంగ గా? 

మాథ ..ముహా రాజుగా రచ్చట నుంశు అచే న్యాయ 

మందిరము. అంతఃవృురమున ేగిన పిమ్మట కూళల దుర్చోధన 

లకు చెవియొగ్గి వారి (వేశేపణచే న్యాయవిమర్శ చేయడాని 

కసమర్థు లౌదురు. (పఠిపక్నీ ఎదుట నుండెనా, అసత్యము 

లకూ అ([పమాణములకూ ఏలుండదు_ 

రాణి. న్యాయవిచతుణ గూర్చి. అమాత్యులవారి 

కింత బాధ్యత అనవసరము-సభామందిరమువకు వచ్చి అభి 

యోగమును దృష్రాంతీకరించి లే న్యాయవి మర్శనకు _ తీగిన 

వీలుండును-రండ్కి నాధా, పోదము- 

(అమాత్యుడు తప్ప అందరూ పోవుదురు) 

(వాం నేశ్వరి వచ్చును) 

మాధ_విడ్లా! సీ వేల వచ్చినావు? ఇంటికి పొమ్ము, 

వాంసే___ఇంటిలో నా కేమున్నది?. .. ఏరవిజయుని 

చెరలో సెట్టినారట నిజమేనా? 

మాధ —(చింతాగస్తు డై నిలుచును.) 

పహాంసే..__మిరు మాటాడక పోయినా మోవై ఖరి 

చూస్తే నాన్నగారూ ఇక నేను జీవించిన ఫలములేదు. 

అయ్యో! మో కళ్ళయెదుట ఆతని చెరలో బెట్టినా రా?! వమి 

చెడుదినములు వచ్చినవి! సర్వశక్రులెన మి కాతని సంకటము 
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తొలగింప సామర్థ్యము లేకపోయెనా? అమాత్యప్రతావ 

సూర్యు డ స్తమిం చెనా? 

మాధ.__ తాలిమి నహి: చమ్మా-ని రాశ పడకు- నీవు 

పీరవిజయుని పత్ని వనీ అమాత్వూధవువి పుత్రి వనీ, నే 

చిరుగక పోలేదు, కాతగము వద్దు. 

వాంసే___ నేను మో కూతురి నన్నమాట నిజమే 

కాని మా రమాత్యమాధవు లేనా? మీ తేజః, మోప్రభా 

వము చే జెందు కుపచిగించతేదు? నా డార్భాగ్యమా? లేక 

కలవై పరీత్య మా ! 

మాధ_9గడ్ శాలవై పరీశ్యమే. నీ వన్నట్లు (పతాప 

సూర్యు డ స్పమించ లేదు, కాని కు స్తంత మేఘ మూవరించి 

నది. శణమా(తేము మహో రాజుగారి న్యా యబుద్ధి కుచ కోవ 

బేశవ్యామోహముూన (భాంతమెనది కాని జారదాభముల 

వలె అచిరకాలమున నది శకలిత మనవును. దీప మారిపోవున 

ప్వుడొక్క సారి పెద్దనెబ్లు దో చునట్లు వారి పాపము పండి (వ్ర 

తిభ అంతటా వ్యాసించియుంది. ఇది తుణిక మనినమ్మూ. లకోటా 

నాచేత పడగానే ఆ తేజ మారిపోవును, మేఘములు వటాపంచ 

మవున్కు అప్పుడు తిరిగీ మన శేఖ బయలుపడును. (సస్తుత పరి 

స్థితులలో మనము తలవంచుకొని యుండవలసిన బే, చింతించిన 

ఫలము లేదు. 

(గుద దాముడు వచ్చును.) 

రుద) అమాత్య రాజా! మిోరూ హంనేశ్వరిన్నీ 
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ఒక్క. చోట నుండడము మేలెనది. 

మాధ..కారణసు ? 

రుద-రాకువూారి వాంసేశ్వరి నిష్పుడే సురథ్నీత 

ముగా రాజ(వాసాదముసు చేర్చుమని మహారాజుగారు నా 

కాజ్జావించినారు. | 

హాంనే.__అమ్మో! నా శేమి దారి? (అమాత్యుని 

కాగలించును) 

మాధ._రు దడామా, నీకు (పియతమమయిన పనే 

విధింపబడింది. జాని మో(శ్రమ విఫలమని చెప్పవలసివ క్వెకడా 

అని చింతిస్తూన్నాను. హంనేశ్వరి నావద్ద సురథ్నీతముగా నుం 

దని వారితో మనవిచేయుము-ఆమె దిక్కు. లేనిదెనా నా కంఠ 

ములో నూవీరి యు౦డునంత్ కాలము ఆమెకు "లేరిచూడ 

డానికి ఎవరి తరమూ కాదని చెప్పు_గా హృదయమందిరమున 

వెలసిన అచలచేఏ విగవాము నిశ్నింతతో ఉందని వారితో 

మనవిచేయుము., 

రు(ద__.అలాగే చెప్పెదను కాని అయ్యా, నేడు వా 

రతిక్రోధావిప్టులె యున్నారు! 

వాంనే___నాన్న గాగూ! నన్ను రవ్నీంచంకి-వారి చెం 

తకు పంపడము కన్న నన్ను యమపురికి పంపడము (శేయము- 

(మూర్చ) 
మాధ__చూచితి వా దుగదామా! భయవ్యాకులి 

తయె ఈమె ఎట్లు మూర్చిన్లిందో! ఇది చూడగానే దీని 
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తండి)యెడ నాకుండిన స్నేవామూ ఆశనికి చేను చేసిన 

వాగ్దానమూ జ్ఞ వికీ వస్తూన్నని. (కన్నీరు తుడిచి మమతి 

కడు చెడ్డది, నాజీవితీములో నెల్ల నాకంట నీరొల్కిన 

దిప్పూడే! 

ర్ముద-__త మ వాత్సల్య మతి (వశంననీయము, కాని 

(మపహోరాజుగారి అజ్ఞానిర్వ్యహణను నాకు నిధి శే మో 

(శేయన్సు కోరి ఇెష్పుతూన్నా ను-మహోారాజుగారి కపరివింత 

కోపము వచ్చినది. వారి యాజ్ఞను మో రుల్లంఘించుట గని 

వా శేమిచేయుదుకో అని శంకిస్తూన్నా నుమవో రాజుగారు 

హాం నేశ్వరికి పిళృతుల్యులు. వారికడ నున్నా ఆమె శెట్టి 

ఆపదా ఘటిల్లుతుందని తోచదు, 

హం నే (కళ్ళు విప్పి) అమ్మో! ఇంకా యితడిక్క డే 

ఉన్నా డా? 

._ మాధ--బేలా! స శెట్టి చింతా వద్దు. ..రుదదామా, 
ఇంకో సారి చెప్పుతూన్నాను. నీవు నచ్చిన ఫ్లు వెళ్ళు. హాంసే 

శ్వరి రాసంటూన్న దని చెప్పు. ఆమె నా రతణయందు సుఖ 

ముగా నుంది, కావున వే రాశయ మామె కక్క_ర లేదను. 

రుద్భ_సశే, నేను వెళ్ళడమున శీమి? మో రీయాజ్ఞ 

ను చులకనగా చూస్తున్నారు. దీని పరిణామ మళ్యింత భయా 

వహా మవుతుందని నే నెరుగుదును కనుక చెప్పుతూన్నాను, 

ఆనెన్క_ చింతించిన ఫల ముండదు, అప్పుడెవరిని నిందించిన 

జీమిలాభము) 



రం ర] విద్యారణ్య స్వామి 95 

మాధ__నీ ఆధిక[పసంగ మిక చాలు-మా హిశీము 

చే నెరుగుదును, నీ కాచింత వద్దు; నీ గతిగూర్చి నీ వాలో 

చించుకో. 

రుద--అయ్యా! మీ శరీరమువలె మీ మానసమూ 

వార్ధక ప్రభావమున వెలుతూన్న ది. బుద్ధి క ర్మానుసారిణి, 

మాధ-_ చేను సృద్ధుడ నే న నాకన్న యువకులే 

ముందు మరణ నూసన్న ము కాగలదు. ఎంతో వ్యవధాన 

ముండదు. 

రద---మంచి చెడ్డలు మానవుని చేతిలో నుండవు. 

ఎవరి నుదుట నేమి (వాసియున్నడో తెలియరాదు. 



మూడో అంకము 

4 ot మొదటిరం ము ళ్ళ! + 

(చెరసాలలో కాపరి శాంభట్టు. 

చె)కా॥ కొంచె మాగవయ్యా! నన్ను చాధిస్తా 

వేము! చెరసాల అంపే సామాన్యవు టిల్ల నుకొన్నా వా? 

చరచర లోనికి పోనడము 1కు ఏబులే వు, ఉశతృగువులేక ఎవరూ 

గడపదాటి కాలు పెట్టరాదు; అబ్లు చేస్తే అర్గచంద(వపయో 

గాలే. ఇక్కడ కులము (పధానము కాదు వహుకుము (పథా 

సము, కౌలిసించా? అధ్యతుని పిలుస్తా నుండు, వారొప్పుకుం శే 

సవ్ర లోనికి పోవచ్చును. (అతడు పోవును) 

శాంభ్ర ఈ పాచిక ఫారుతే నే నదృష్టనంతుడ నే. 

గురువుగారికి కానసిన జాబు భిమసింనావివద్ద నున్నట్లు 

వారును చెప్పివాడు. ఏలాగైనా దానిని సంపాదించవలెను. 

హూనుమవేతుల్లో పడితె వాడిరొట్లి చేతిలో పడుతుంది. 

(అధ్యకుడూ చర-కాపరీ వత్తురు) 

అధ్య. ఏమి శాంభట్టుగారూ! మో కేమి కావలి? 

ఖై దీయెన శీమసింవాుని చూస్తారా! 
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శాంభ___మశేయి?! వానిసి చూడడానికే వచ్చినాను. 

అధ్య... అట్లే చేయవచ్చును. (శాంభట్టు బిరాన 

పోవుశ్సు అగండి-మిోగు (వాయించి తెచ్చిన ఉత్తరు “వేది? 

శాంభ....ఉ త్తరువా? ఎవరిది? ఎంకుకూ? 

అధ్య... ముఖ్యామాత్యుని ఉత్తరువు తేకుండా చెర 

సాలలోనికి పో రాదని మూ రెరు!రా? 

శాంభ_ నోటి ఉత్తగువే-వాసినది లేదు 

అధ్య-___ల దేనా మో శెవ రిచ్చినారా? నిజము 

చెప్పండి. 

శాంభ... ఎవరా? ఇంశమాత మెనుగరా? అమాత్య 

మాధ ఇాచాగ్యులు గారు- నారి ముఖ్యశీష్యుడ కు చేను. 

అధ్య ___వారు నోటి ఉ త్రకువ్రు అంపరు_ఒక వేళ వా 

రంపినా మేము డాని గంగీకకించము. 

శాంభ_.ఏమి?! 

అధ్య---నిన్నటి దాకా వా రమాత్వ్యులుశాని నేడు 

కారు-ఆ యధికార మిస్సూకు రుదిదాభూమాక్యుల వారిది, 

శాంభ_._ మాధవాణార్యుల వారి అధికారము వారి 

యావజ్జీ నమూ సాగవలసినదని మీ నెగుగరా? 

అధ్య---ట బు వీచ్చిబాపడా! రాచకార్యములలో 

నిదర్శనములు పాకవి అధికారము కొత్తది చెల్లుతూండును. 

అమాత్యగు[ద దాముల వొరి సంతీకమూ మహో రాజుగారిము[ద 

ఉన్న ఉశరువు చూపించిన గాని ఎవరినీ ఇెరసాలలోనికి పో 

19 
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నీయకూడదని మహా గాజూవారి యాజ్ఞ నా కిప్పుడే చేరింది. 

దానిముం దమాత్య మాధవాచారిగారి నోటికబు ేమి 

చెల్లుతుంది? నీవు గనుక ఇంతీచేవ మా+టలాడినాను ఇంకొక 

లెలే అప్పుడే జెటకు పంపి యుందును. 

పొంభ.._(స్వ్ర) ఉసాయములు నాలుగు సావు, 

చాన భేద, దండములని శాస్రుమం దు౧ది-.వాటి నిప్పుడు 

(వయోగిస్తానొ.((పృ చూచినారాా సుబేదారు గారూ మో 

బోటి కర్తవ్యతత్సరుడైన అధికారి ఈ ఊళ్లో లేడని 

మోకు ఖ్యాతి కద్దు-తీ మకు కడు పరోపకారులుు కాబట్టి నా 

యందు దయయుంచి ఛీనుసింిహు నొక్క మారు కలిసి 

మాటాడ నివ్వండి. 

అధ్య ---5క రృవ్యపరుడనని నీవే స్తుతించి, అందుకు 

వ్యతిరేకముగా వర్షించుమని వలా గంటావయ్యా! ఇంక 

స్తుతిపాఠము మాని నీదారిని నీవు పో. 

ఇాంభ..సెమము సాగలేదు కావున గానము(ప 

యోగిస్తాను-( పైకి) అట్లు కాదు-మిమ్ము నేను స్తుతించ లేదు. 

న్యాయమే నే నన్న ది-పోనీ ఇటు చూడండి. మొవారుల 

సంచి యిచ్చి) ఇది వుచ్చుకోండి. ఇది అమాత్యులవారి 

హోమశాల లోనిది.అధికారులను చూడబోవునప్పుడు వట్టి 

చేతులతో పోరాడవి' శాస్త్రము. ఇఏ గురువుగారె(పసాదము 

గనుక పరమవవమిత మైనది. చందు)న కొక నూలుపో గన్నట్లు 

మిరు దీని (గహీంచవలెను. 
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అధ్య. (కోపములో ) బరీ, (బవ్మాచారీ, సీవంటి 

లోభి తు[దుడూ ఐన వానివద్ద నీ ఆటణు సాగుతీవి._నా వద్ద 

వాటి? కట్టిపెట్టి వచ్చినదారిని పట్టు_.నాకు ఒంచముమేపి నీ 

కార్యము సాధించుకోవ లెనని యత్ని స్తూన్నా వా! 

ఇాంభ(న్భ)ఈ ఉపాయమూూ వ్యర్థ మైన డి- భేద మె 

ట్రుపయోగించు త*రో ఎరుగను-*దండం దశగుణం భవేత్ ” 

అన్నాడు (పెకి అయ్యూ! మంచిమాట లెన్ని చెప్పినా మోకు 

నామోాద లత్యము “లేక పోయింది, ఇక నూరకుండను. 

నొ (బహ్ముపండము నభిమంత్రించి మిమిద (ప్రయోగించి శే 
అప్పుడు నామవాత్తు మోకు తెలుస్తుంది. ఇదిగో పూచిక 

పుల్ల-దీని సభిమంతించినా నంశేు (బ్రహ్మ స్త్ర మె (పపంచమం 

తటినీ భస్మీభూతము. చేస్తుంది. జ్యాగత్త! ఇప్పుడేనా నా 

(పభావ మెరిగి నన్ను లోనికి పోనీయండ్కి లేకుంకే మా 

గుగువ్రుగా మప బేశొంచిన మంత్రము పునశ్చరణ చేసితీరుతాను. 

దానీ ఫలితము ఎంత ఘోరమో ఆలోచించుకోండి. 

అధ్య---ఇతిడు వట్టి మూర్థుడు-ఓయిీా విచ్చి బాప 

నయ్యా, ఇది కలీకాలము-మిా సత్తా అణిగింది.ఇంక మాటా 

డకు.వమాధ వావారిగారికి సంబంధించినవారి నెవ్యరిసీ లోనికి 

విడువవద్దని నా కొజ్జ అయింది-నీవు వెళ్ళిపో. లేకుంకు గెంటి 

వేయించు తాను. 

(చెరకాపరి వచ్చును) 

చ| కా॥.... అయ్యా- పదహారేళ్ళ వడుచు గుమ్ముము 
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దరికి వన్చింగి-అమె ఛీమసింహాబని వెల్లెలట ఒకసారి తన 

అన్నను మాపుమవి వేకుకొంటూన్న ది. పాపము దొని దుఃఖ 

ము భూడలేక పోయినాను లోనికి నదలకుంశు అక్కడే 

మరఠణింవేట ట్రున్న ది, 

అధ్య... రమ్మను- 

(రుదడాము కొంగు పట్టుకొని స్రీ వచ్చును) 

రద(న్భ) ఇది భిమసింవాని చెల్లెలా. ఎంత 

రూపసి! కేను రాజకార్యమగ్నుడనై కూన్నాన్సు గాని లేకున్న 

డీనిని వలలో  వేసుకొందుకు. తీన సోదరుని మావుమని 

పొం భేయపడుతూన్నది. (ప్ర తరుణీ! నౌఖొంగు విడువుము, 

నీ శీమి కావలెను! 

ప్రీ--అయ్యా! మో రుడారులూ. సత్చురుషులలా 

గున్నారు-నే నొక పేవడానిన్క అనాధన్తు నాకు సోదరుడు 

తప్ప వేరెన్వరూ లేరు అతడు కూడా మృత్యువు నోటిలో 

నన్నాడు! అతని నొకసారి చూచి పిమ్మట అసువులు విడిె 

దను; మిరు రాజోద్యోగుల లాగున్నా క్కు తీలచినచో నా 

అన్నను చూపగలరు; అబే నే కోేది- 

_రద--బాలామణీ-ఊరడిల్లుము. సీ విమయము 

అధ్యమునితో చెప్పెగను-ఆమైని సీ అదృష్టము. 

అధ్య---అమాత్యీ రాజా, ఒక్ మనవి-మోపద్ద మహో 

రాజు గారి ము(దాంకీత మైన అనుజ్ఞ ఉన్న దా! 

రుదఎనీ కెంత పొగరు! చే నెవడనో గుర్తున్నదా! 
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కారాగ్భృహమున (ప్రవేశించడానికి ౮ కొక రియాజ్ఞ కావలెనా? 

ఆజ్ఞాపత్యమట! 

అధ్య.._మన్నిం చండి-_.మహా రాజుగారి ము(చాంకితి 

మైన ఉత్తరువు చూపకుంశే ఎవరినీ లోనికి పోనీయరాదని 

మాకు కట్టడి యున్నది. మే మేమి చేయగలము? 

రుద-స శే_నీతో వితండ వాదము సల్పడము కొల 

హరణము-(ఉ త్రరువిచ్చి అదిగో చూడు ఉత్తరువు. నా వెంట 

నెందరినై నా తీసుకొని పోనచ్చునని ఉన్నది చూచినావా! 

ఇషగో ఈత్రీని వెంబ తీసుకొని వోతూన్నాను. 
అధ్య---ఉ త్తరువు మాకు చూపిన పిదప మారు మా 

టాడను-(స్వ) ఈ రుద డాముని చూచినప్పుడెల్లా నాకు పట్ట 

రాని కోపము వచ్చును. నేడు రాజాజ్ఞ వీడు తెచ్చినది 

మేలాయె, శేకున్న వీని దురహంకారము మట్టుపెట్టి యుం 

దును...కాని యి సందడిలో నాకోశరె_ ఈడేరి-ది, ఛీమసిం 

హాని చెల్లెలి నాతనివద్దకు పంపవలె ననుకొన్నాన్కు కాని 

రాజాజ్ఞ లేక అది టరు శకః పాపము! ఇకకొన్ని గడియ 

లలో క సోదరుని చూడడానికి వీలు లేకపోయింది! 

పాప మాడది ద ర్చాగులోనికి వెళ్ళడ మేలరాగు? దానికి 

రాజాజ్ఞ లభిఎచడ మేలాగు? కా రా గారపద్ధతు లతికఠథినములు! 

వాటిని గమనించ నలసిన వాళ్ళు స్యాయాన్యాయ విచతు.ణా, 

దయాదా శీణ్యములూ విడి చిపెట్టవలెన , సత్ర్రవృత్మి కొనసాగ 

డానికి స బ్వేశ్వరు జేవో కు సప కటిస్తూండును-- 
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(చె॥కా॥తో) నీ విక్క డ కూర్చో. నేను చెరసాల పర్యవేతుణ 

చేయడానికి పోవలెను. అగళ్యమైన పని వస్తే తక్షణమే నాకు 

"తెలియ జేయుము. (పోవును ) 

(రు దదాముడూ స్రీయూ వత్తురు.) 
రుద)నా కిప్పుడు మంచిడినము లవుటచేతనే ఈ 

సుకుమారి, ఈ జగన్నోహనాంగి తనంతట తానే వైవసమ 

యింది, దాని సోదరు డిక రెండు గడియల వాడు అతడు 

తప్ప తన కిక దిక్కు లేదని ఈమె చెప్పింగ కడా! సోదరుడు 

మరణించిన తర్వాక దీనికి చిక్కునేనే కావలెవని దీని అభి పా 

యము, ఒక వేళ ఇది ఒప్పకున్నా దీనిని బలాత్కరి స్తే నాకు 

(పతికూలముగా దీని మొగాలించు వాడెవడు)___సరే కాని, 

దీని నిప్పుడు థీవు సింహూని దరికి పోనీయ గూడదు. ఆ కోటా 

వాడు దీని కిచ్చునేవో! అది రహస్యమని ఎరిగినట్టయి తే 

ఈమె నా కందనివ్వద, తరువాతి లేనిపోని మనోమనికీతీము 

లకు విణు చిక్కును, అదీకాక భీమసింహునకూ నాకూ జరిగే 

సంభాషణ ఇది వినకూడదు. (పషర్క_ర్లో భిద్య తేమంతి; ౫ 

కావున దీనిని వెలుపలనే ఉంచి నేను లోనికి పోయెదను; 

పిమ్మట సందర్భానుసారము నడుచుకో వచ్చును. ('శ్రీతో) 
నవలావుణ్వ్సీ నీ విక్కడచే ఉండు భీమసింపాుకు తక్కిన ఖెదీ 

లతో కలిసి యుండును వానిని వేర్పరచి నిన్ను కొనిపోతాను; 
ఇక్కడ నీ కేమో భయ ముండదు. జడవకు, 

శ్రీ-.చిత్తనా, మీ రొనర్చిన మేలు మరువను. 
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(అతకుపోవును ఈదోజూ లోని శేగి భఛీమసింవానితో నెట్లు 

స్ట జ! ఈ (పక్కనుండి చూస్తూంటాగు. ఒకవేళ 

ఏడా లకోటాను కరగతము చేసుకోలేక చేతులు నలుపు 

కొంటూ వచ్చేనా ఏదైనా తంత్రము పన్ని ఛీమసింవానుండి 

దానిని ఫు చ్చుకోవలెను. అడి ఏడిచేతనే చిక్కెనా, ఈ సందు 

అంధకార బంధురము, నిర్మానువ్యము. వీగివద్ద వాయుధ 

మేదీ లేదు. ఏడు నన్ను శిప్మించుకో లేకు! 

(రుద డా మనా శీ మసింహూుడూ వత్తురు.) 

భీమ__ఓరీ దుస్టా, కూళా, ఘాశక కా మాధవాచా 

చార్యుని పరిమార్చి సీకు సంతసము చేకూర్చి ఆవార్డమొట్ల 

మొదట చెప్పినందుకు నాకు నీవిచ్చిన _ పారితోపికము 

కాౌరావాసమా? 

రుద ర జ; మాధ వాచార్యులు మడిసియున్న 

నీ క్రీగత్తి పట్టియుండదు. 

భీమ-__వమిోా మాధ వాచార్యుడు వావలేడా? 

రుద. లేదు. 

ఖభీమ__.మంచము పె నున్న శవమును కళ్ళారా చూచి 

నాచే) 

రుద.అది జీనచ్చనము, మరణించలేదు; పీరవిజ 

యుడు నిన్ను మోాసగించెను. నీమాట నమ్మి మాధవాచా 

ర్యుడు మరణిం చెనని మేము వాటితిమి.ఆనోల అణగగ 

ముంజే అమాత్యుడు (పత్యతుమైనాడు! 
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భీము (నిరాశతో) ఇప్పుడు వోయవలసిం జీమిటి) 

రు[ద___వీరవిజయుడు సీకొప్పగించిన లకోటా నాకీ చే 

వాని నీకు తోడుచేస్తాను. ఇద శే-దెనా ఆలోచించ వచ్చును, 

భీమ__ అమ్మో! (దోహిని నిన్ను నమ్ఫుతౌనా?! 

రుద. అది నీదగ్గర నుంచుతానా? తీసుథోక తప్పను, 

భీమ__నీకు జానిని చిక్కనివ్వను. 
రూ(ద-___(భీమసింవాననిపై బడి క తినో పొడిచి లో 

టా తీనుకొనును) 

యీ శుంచిపని జఆొగింని,, .గుదదాము వేడిలో 

చిక్సిం డాజాలు, "డు నావకు వచ్చినజోడ కీ జే3 నాపని 
నిర్వహించి ఫ్రీ తాను, 

(న్యుదదానుని కత్తితో పొడిచి లకోటా నొరుమం) 
లయాలాజకనా కాకాను. 

00 చెండో రంగము. tt టు 

( రాజభ వనమున రుద చానుడు) 

రుుద___-ఈ లకోటా నన్నా పిశాచములాగు బాధ 
స్తూ ౦ది. ఎంతో పమాసపకీ సుసింహాువ వద్దనుండి బలా 
'త్క్కారముగా సంపాదించినాను కానీ పసీవాని చేతిలో మాం 
సపు ముక్క. పత్నీ తన్నుకొూవ పోయినట్టు ఒక తణములో 
ఆసూయాపిని ఎత్తుకొని పోయింది- అప్పటిగాయము మానశే 
లేదు. మాధమవాచాగి చేస్తు సన్యసించి ఈయూరు వదలి పోవు 
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నట్క అపుడు చే నమాత్యుడ నాతాను, ఇట్టి లకోటాలు 

! యము నను లశ్రైనా నన్ను బాధించ లేవు. అబ్బా ఈ గొ నన్ను 

చాలా బాధిస్తూన్నది...ఆయ్రీ ఎవర్తె?! జాబు సెరుకు కొన్న 

ప్ప డది “ఓరీ (దోహీ! నాసోదరుని చంపజూ చెడవా? అందు 

కీ చనుమతి నగొనుమూని పోటు పొడిచింది-ఆ మాటలు 

కందిరీగ రొదవలె నా చెవులలో మోపతూన్నవి-అది నిజ 

ముగా భీమసింవానని చెల్లెలై తే లకోటా గురించి చింత లేదు. 

నిని విప్పి తన సోదరునికీ దానికీ ఎట్టి సంబంధనుూ లేదని 

వ ంచి వెంటనే చించివేయును...ఆహో! ఏమి దాని యం 

! అందక త్తె లందరూ ఘాతుక బుద్ధి కలవాళ్లు కావుననే 

భార్యా రూపవతీ శతుః* అన్నారు-ఇక నట్టివాళ్ళ నాసించ 

గూడదని ఒట్లు పెట్టుకుంటాను. (హంసేశ్వరి వచ్చును)... ,ఆ. అ “టబ బి 
ఇదుగో వాంనేశ్వరి! ఛీ ఛే ఒట్టులేదు గిట్టు లేదు. . . కొను, 

ఘాతకులగు అందక త్తెలకు కామిం చకూడడు, నిజమే-కాని 

హం నేళ్వరి అట్టిది కాదే! మహారాజుగారి యాజ్ఞాను సారము 

తోడే వడమునకు నేను పోయినప్పుడు ఈమె నన్ను మాచి 
అలి 

ల 

భయపడ్డ్లది. అమాత్యుడు దగ్గర నుండగా నాసి మో 

హము వ్య క్షపరుచుటవ అది తగిన సమయమా! కాదు 

wy + = ౬ నది! ఇస్సుడు వాని కళ్ళలో దుముస్చకొట్టి నన్ను చూడ వచ్చినది! 

వమైనా నేను కొంచెము 'బెట్టుగానే ఉంటాను. 

వాంసే_..మహారాజుగా రిక్క. డున్నారని సేవకులు 

చెప్పీనార్కు వా రిట లేరు; పోయి వెతకుతాను, 

14 
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రుద (అడ్లము నిల్చి) వారి నన్వేషించే శ్రమ నీశేల? 
_ వారి దర్శనము కావలెనా! 

వాంసే.కొను. నాకు వారితో పని ఉన్నది. 

రు[ద-__ఉండవచ్చును, కాని రాజుగారిని చూడదల 

చు వాళ్ళు వారి (పతినిఢి ద్వారా మహరాజుగారిని సందగ్శించ 

వలెనని నీ వెకుగవా!? (సతి ఫిర్యాదును మహారాజుగా కే విమ 

ర్మించడానికి పిలుంటుంచా? అట్టు తామే అన్ని కార్యములూ 

నిర్వహిస్తే (వతినిధు లుండి (ప్రయోజన మేమి? నీసని ఎట్టిదో 

నాకు తెల్సికే సీ రాక వారికి నే నెరగించుతాను మహో 

రాజుగారి (వధానిని కావున గౌరననీములై న వారి రాక 

శేశీ ఎిగింతును. 

హం చే... ముహారాజుగా జీ నాకు కబు రంపినారు. 

రుద-=_సశే-వా౭క్క_డ లేను కావున వారి కార్యము 

లను నిర్వహించవలసినవాడకు. చేను. నీకు వారితో నున్న 
పని రాజకీయ న్యవహారములకు శందినెప లే, అపరాధి కేమి 

నిక విధించవలెనో జీనే తొలుత విమగ్శించవలెను. 

హాంసే___రుదదామౌా___ 

రు[ద___(స్వ్ర తోవకు వచ్చింది. ఈమె (_వేముజ్యోతీ 
(ప్రకాశము శాశ్వతముగా నాయం బే కేంద్రీకృత మవునట్లు 

చేసుకోవలయును, 

వాంసే___ రుదచామా! 

ర్నుదహం నేశ్ళరీ! వమందువు? రాజ్యాధి కారము 
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ననుసరించి నిన్ను పరువము లాడవలసి వచ్చినది! నన్ను 

మన్ని ౦పుము. సీవిషయమున నీవు చెప్పుకొనుడానిని కూలం 

కవముగా విమర్శించి న్యాయ నిర్ణయము చేయవలసిందని 

రాజాజ్ఞ, న్యాయ నిరూపణము అశికప్రలు నొ గూడిన పని. 

మహరాజుగారు వృద్దుల కోమలాంతీఃకరుణు*౫ ; విన్న పను 

చేసేది కులీనయగు కోమలాంగి, ఆమె (ప్రితుకము శొనర్చిన 

అపరాధము సామాన్యముకాదు. అందు చేత న్యాయవిర్హయము 

అతి సూత్ముము; (పతినిధి ఆలోచన ఎకుండా రాజుగారు 

విమర్నించదగినది కాదు. 

వాంసే___(పధానిగారు మానవకోటిలోని వారు గనక 

వారికీ దయ, దాథీ,ణ్యము, కరుణ ఉండును గదా. శేవల 

న్యాయనిర్హయము (ప్రధానముగా సెంచక కొంచెము దాథీ, 

ణ్యము చూపవలసినదని వారిని 'వేడుళొనడము వృథా కాదు, 

కావున (పథాని గారూ. 

రు[ద___హాం నేశ్వర్కీ బవహుమానాన్నద మైనా విరస 

మైన రీతిని నీవు సంబోధించుతూన్నావు. నన్నేమి చేయు 

మంకువు]? 

వాంసే__. అయ్యా, ఉద్యోగధర్శముచేత తమరు 

(పథాశు లవుశే కాక వీరవిజయునికి మీరు (ప్రధానమి(త్రులు 

కారా! 

ర్నుద._హం సేశ్వరీ, నిజ మది కాదు_ఒకానొకప్పుకు 

నే సతని మిత్రుడనే కాని (ప్రకృతీమున కాను. 
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వాంసే.___ఇంత నిష్టుకముగా పల్కు.తూన్నా శేమి? 

రుద చక్క..గా ఆలోచించితివేని నీకే విశదను 

క గలదు, 

వాం సే___అజ్ఞాను రాలను, వ్యాకులత చేత వ్య[గ మన 

స్కు_రాలను; నాకు మి గూఢ వాక్యము లము కాళేదు. 

మో లే తెల్పుడు. 

ర్యుద-_-ఇ౧దు గూఢార్థను తే కు.ఏరవిజయునితో 

నాకు పూర్వము గాఢమై(తి యుండేది, 

హాంసే.__ఇప్త్పు డది లేవా? కారణ మేమి? 

రుద లేదు-నీయందలి అనురాగ మే కారణము, 

వాంసే._అత:కి నాపై ననురాగమున్న మీాశేమి! 

రుుద-___నాకూ అమరాగమున్నదది. 

పహూంసే._నాయందు మూ కనురాగమూా? 

రుుద___ అనురాగ మే కాను-నిన్ను (పేమించునట్టు 

నే నెవరినీ (పేమించలేదు-ఇక (పేమింవ బోను-నా కేక 

లత్యుము నీవే! నా పంచ[పాణములకూ నీవే అధారముఃం ఈ 

సంగతి నీవూ గుర్తించి యుండవచ్చును, 

హంసే..కట్టా! ఈ దుష్టుడు నా ఆపద నదనుగా 

చేను కొని కర శూలములగుమాట లంటున్నాడు! నమి బదులు 

చెప్పడానికీ తోచకున్నది. 
ర్నుద-మాటలాడ వేమి? నీయెడ నిటీవల నే నవ 

లంబించిన వాక్యసరిణి, వర్తనము, నిన్ను కైవసము చేను 
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కొనుటకై చేను చేస్తూన్న విశ్వప్రయత్న ము లన్నిటికీ మూల 
మంత మాపేకమయే కాని అన్యము శకాదు-ఇది సీవూ 

(గహించియుం దువు. 

హాం సే___ అయ్యా, కొద్ది దినములనుండి నాకు మతి 

పోయినది-నే నెట్లు సంచరిస్తూన్నానో నాకే తెలియలేదు. 

చంతాంబుధిని మునిగి యుండడముచేత నాకు జ్ఞాపక క్రి 

కూడా నశించినది- నా జీవితమంతా భౌీంతమై యున్నది. 

మిమ్ము శరణు వేడెదను-ఆసన్ను రాలిపై కటాశ్నీంచరా? 

రు(గ్ర_వద్దు_హాం సేశ్వరీ- వద్దు, ని మనస్సు వ్వాకు 

లిత మెతే నాకు వురుషార్థసాధనము పూజ్య మవును. మహో 

రాజుగారి పరికారమునకు చెందిన నీ బోటి రాజవదన దుఃఖ 

భాజన మఖిందంళు మాబోటివా రుండిన నేమి?! మండిన 

నేవి? రాకుమూరీీ శేరాజుతేజము కూడా నీయెదుట వెల్ల 

'బారును-కృవ్నసర్పము నాగస్వరము నాలించి త దేకా(గతతో 

వీవశమైనట్లు నీసందర్భనము లభించిన తోడనే అధికారజ్ఞాన 

మంతా మరచిపోయి నీచరణములపై వాలి నేనే నీశంణు 

జొచ్చినాను. నిన్ను చూచినతోడనే నా చిత్తము పరవశ 
మయింది, (పేమోన్నాదినై యున్న నాపై కృపవహీం 

చుము. నీకు వీరవిజయుని'స (పేనమఉన్న దని ఎకుగుదును, అత్మ 

శ్రాఘనమని యెంచకు. ఏరవిజయాునికి నే నేవిమయమున తీసి 

పోతాను? నేనూ కలీనుడను, ళూరుడను, ఉద్యోగిని. పస్తుత 

మున అతేడు ఖైది ఆసన్న మరణుడు-ఒకవేళ నీయందలి 
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మమత చేత మహారాజుగా రతని చంపకున్నా కారాబంధము 
తప్పదు కచా? అట్టి వానిని నీవు కట్టుకొనడ మేలాగు? కట్టు 

కొన్నా ఏమి నుఖము "చావు కొందువు?!.. .నాసంగతి కొంతే 

పరీశ్నీ ంచు-.ముహో రాజుగారికి పరమాదరపా[తుడ నాటయే 

కాక (పథానామాత్యుడసు- ఖ్యాతీకి కొదవ లేదు ఐశ్వర్యము 

నకు అంతము వేదు. 

హంసే __రు.దదాముగారూ, దెవవశమున నేడు మో 

,కెశ్వర్యము లభించినందుకు సంతసించవలసిన జే, కాని అత్మ 

చంచల-వతుణమున శెవరిపె ఆమె కన్ను వేసునో తెలి 

యదు-ఈ ఐశ్వర్యము శాశ్వతమా? 

రుదపోని_ శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యమేదో చెప్పు, వివే 

కవత్సీ దానిని సంపాదించు యత్నము చేసెదను. 

హాంసే___కీ ర్తి ఇాశ్వతము-పరోపకారము దానికి 

మూలకారణముం నా కిప్పుడు కావలసినది వీరవిజయుని విడు 

దల్క ఆతని (పొణములు దక్కు తే అబే నాకు సక లెశ్వర్య 

ములు. నా జీవితమునకు పరమ నిధాన మాతదే. 

రుద స రే-అతని (పాణములు కాపాడడము నీబేతి 

లో నుంది. సీ విట్లు చింతింపవలదు. ఆతీని (పాణములు నౌ 

చేత నున్నని. మహారాజుగారు మాటవరుసశే పిభువులు 

గాని రాజ్యమం తా నడుపు నూ[త్రములు నాచేత నున్న వి. సీ 

పాణిగ)వాణమునకు నాకు సెల వొసగిన శై తే ఉ తృరతుణ 
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మందో ' వీరవిజయునికి విశుదల (ప్రసాదింతును. , ,ఇవన్నీ 

ఉన్న త్త వాక్యములని ఎంచకు. వీరవిజయుని చెరలో పెట్టించి 

నది చేశే_పాపము! మహారాజుగారు నాచేతిలోని కీలు బొమ్మ, 

నే నెట్లాడించిన అ ట్లాడుతారు. పంజరము మూసినవాడే 

దానినీ తెకవగలడు-ఇం౦దడలి యా థార్థ ్టమిది.ఆలోచించుకో. 

హంనే._ఓరీ దుష్టా, నీచా, నీ గవానాంతఃకోరణమున 

నివిడీియున్న *శాలకూటమును అత్మ శ్రాఘనోన్నాదమున 

స్త్వాయముగానే కకి,_నావు! అవకతవక గాజు, అవి వేకపధాని- 

మ్ా యిద్దరికీ జోడు కుదిరింది.ఓరీ పావ్కీ నరాధదూ, (పథాని 

వైనందుకు నీకు నరకమే ధృనము. నీ విప్పు డొవ్వుకొన్న 

అపరాధసంచయమూ, నీ ధృష్టత, నీతలబిగస్యూ ఆగడమూ 

మవారోజుగారి శెరిగించి ని న్నుద్యోగమునుండి ఊడ 

బెరికెదను. మీ1తీదోహివి, నీ వెకకుణములో రాజ(దోహిపి 

శాలేవా? నీ చేతిలోని కీలుబొ మ్మకు చైతన్యము. కలుగ 

'జేసేదను. నీవే పొరువముగల బంటు వేని ఇప్పుడు నీ వేకరువు 

పెట్టిన దంతా రాజుగారి ఎదుట ఒఫ్పుకొనుము. 

రుద-_ఓనీ బేలా! నీ యందలి మోహమున నీకు 

నో అంతరంగము న్య కృపరిచితిని. అమాత్యుడనై నిన్ను నొ 

సర్వన్వముగా నెంచుతూంటిని కావున అరమరలేక అన్ని 

విషయములూ ఎరిగించినాను. నీవు నాకు (ప్రతికూల వె నన్ను 

నికీ ంతువా? సీ వెంత చతుర 'వెనా నీకన్న  వయసున పెద్ద 

వాడను అనుభనణోొలిని కావున నీచేత వంచింపబడునంతే 
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అవివేకిని కాను-నామాటలు మహారాజుగారి శెరిగింతువా? 

'కానీ_ఇంతతో నే బెదరుగు ననుకొంటివా? ఇవేకాదు అత్ 
నేరములు నాపై మోపు. సూర్యోదయము కాగానే పొగ 

మంచుబిందువులు అదృశ్యమైనట్లు నే నొక్క మాటతో 

వాటి నన్ని టినీ అంతరింపచేయగలను. అబ్బో! ఈపాటి గడుసు 

వనము లేకున్న అమాత్యపదవి నె ట్లధిరోహించినాను!... 
కాని వాంనేశ్వరీ! మన తగ వింతతో తీరదు-ఇదిగో కాగితము 

చూడు-దీన్టిపె సిరాతో (వాసిన అక్షరము లున్న వే, 

ఇవి ఏీరవిజయుని ర కముతో దిద్దబడును-మహో రాజుగారు 

వీరవిజయుని తుమింతురని నీకాశ యున్నది కాబోలు-ఆ 

కొరత కూడా తీరనీ. నీవు రాజుగారిదగ్గర నామాటలు 

చెపూతూండగానే ఏరవిజయుడు పరలోక ప్రయాణోన్సుఖు 

డగును_-మహారాజుగారు కాదు కదా మహేళుడైనా దీని 

తీవ్పీంచనేరడు, 

హం నే__(బిగ్లరగ్యా మహారాజూ! నేను మీ కూతు 

రన్కు రథ్నీంచండి! రశ్నీంచండి! 

రుద-_వఏమి నీ అవివేకము? అంత;వురమున నున్న 
మహారాజుగారు నీశేక విని పరుగెత్తి వత్తు రనుకొన్నావా! 
ఈ పరిబేవన మిక చాలించి నామాట విను చేను వేసేది 
రాజుగారి కసమ్మత మైతే నౌ కట్టి యధి కార మిచ్చియుం 

దురా?.. .నీవు చక్కగా ఆలోచించు.నన్ను చేపట్టి ఏరవిజ 
యుశి (బరికించెదవా? లేక నన్ను ధిక్కరించి అతని (పాణ 
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ములు వారింతువా? 

హంసే_..అధమా! ని న్నింతడాకా వ్యర్థముగా 

"జీవురించినాఐ, కాని నీ నెజము నిన్ను బాయ లేదు. నావియుని 

(నాణములు నిన్ని నేను యాచించగా నన్నునీవు మోహించి 

నావా?! మహారాజుగారు అమాత్య పద విని సీ కొనగిరి కాని 

అందుకు తగిన బి దార్యము నొసగ లేశపోయినారు, నీ యధి 

కారము నీవే సాగించుకళో.వమూ ఉభయుల (పాణములను సీకు 

బలివేసెదము- ఈ భూతలమున మే మొండొరుల (వేమిం 

చుకొని నుఖావాసము చేయవలెనని మా నొసట (వాసియుం 

డక పోతే మృతినొంది స్వర్గమున మే మతయనుఖ మనుభ 

వించ గలము. ఆలోకము నీ కగమ్యము, కావున అచ్చట నీ 

వంతరాయము కల్పించ నేరవు. 

రుద మో హనాంగీ, చీన్న దానవు-పరలోకచింత 

నాశించి ఇవాసౌఖ్యము చెడగొట్టు కొందువా! నాబోటి 

పర్మాఃమశాలి చెట్టపట్టిన నీకు రాజ్య మబ్బుట కూడా అసం 

భనము కాదు-ఇప్పు డేమన్నా రాజదోవా మానని శంకించు 

తూన్నాను-నీవే ఉఊహించుకో-నలసివచ్చినసిరిని వదలుకొనరకు, 

నీవు న న్నిప్పుకు తూలనాడినావని నాకు కోపము లేదు- ఒక్క- 

సారి నీ దరహాసచందదిక వెలినదా ఈ యవమానాంధకారము 
నామావశేవనువును? 

వాం సీ... స్మీపలాపను మానఐ*? నీవా! నీ మూర్షత 

విడువవా? సరే ష్ 

రుద-ఎవడు రా అక్కడ! ఖైదీని తెండి. 

కేక్ 
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(ఏరవిజయుని కొని వత్తురు) 

ఇదే ఏరపిజయుని గాంచుము, (వహాంనేశ్వరి ఏరవిజ 

యుని చెంతకు వో బోవును) ఆగు! ఆగు! దూరాన నుండి 

యే మాటలాడుకోండి._వాని (పాణములు దక్కింతువా, 

దక్కి.౦చవా? 

హంనే._._హో నాధా! ఎంత అశక్రుల మైతిమి! 

పీఠ. పేయసీ! దుఃఖంపకు_అమాత్యేమాధ వాచా 

ర్యుల (ప్రభావ మింకా మొక్కవోలేదు. మన దుగ్విపాకమ: 

మూలాన ఆలాగు సంభవిం ఏనా చింత లేదు. అన్యోన్య, చేమ 

నోలలాడుతూ సుఖముగా ఉసురుల బాయునము. (వేమకన్న 
(పాణము లధికములా? 

ర్నుద__మూార్జా! చావు మేలని ఎంచితే వీవు చావ 

వచ్చును కాని ఈ తీస్టీమణి తనవు తొరగశేల! 

వీ5.__ఓరీ అధమాధభమూా! నిఖ్న చూడడమూా 

నీతో (పనంగించడమూ పాపహేశువులు, నీవు తలంవునకు 

వచ్చిన తేణము సచేలస్నాన మాచరించవలెను. అన్యాయ 

పరుడైన రాజుకు పాపప రా శుణుడ వైన (ప్రధాని వె (బతికి 

యున్నన్నాళ్ళు సీ యధికారము సాగించుకో. మా (వేమ 

జోలి సీ కెందుకు?! 

. _ రుద--బిచ్చావికి వెడలినా బిరుసు తగ్గలేబే! అది 
అంతమయ్యే కాల మాసన్న మయింది. నీ బోటి పొగరు 
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బోతుల బిగువు తగ్గించే యంత్రము లింకా నీకు పరిచితములు 

కాలేదు. అందుచేతనే వీరము లాడుతూన్నా వు. 

వీఠర___చిితవధ చేసే యంత్రముల యం[నీణ ఏపాటి! 

ఏీటికన్న దుర్భరమైన సూత్యుయం|త్రము మన స్పాకటున్నది 

డాని యంతణ నిర్భరము! అది మా కంటను. నీ కీ చెండు 

యం(క్రీణములూ అనుభూతములు కాగలవు, ఫొద్దికాల మో 

వీక్ పట్టు- వెన్నెల రాత్రులు శాశతము కావు, వెలుగు వెం 

టనే చీకటి వచ్చును, అప్పు డుత్కేటమైన పాపఫల మనుభ 

వింపక నీకు తీనను, 

రుద చేతులూ కాళ్ళూ కట్టబ గియున్న ని; స 

టికి తలుపూ ద్వారబంధమూ లేదు, నీ యిచ్చవచ్చినట్లు 

చేలుము. నీ దురుక్తులూ శాపములూనాకు కొంచెమైనా 

వింతగా తోచలేదు. చచ్చేవాని శోరు నొక్కనేల! వదరు 

బోతు కెకు రాడలాదు. వీనిని భటులా రా, తీసుకొనిపోయి 

అధ్యక్షు నకీఆజ్ఞా ప(తమునంద చేసి శిరచ్చేదమునకు త్రగిన 

వర్సాటులు కావించుమునండి. 

(ఆజ్ఞాషత్రము నివ్వబోవును) 

వాం నే._అయ్యో! నా కిక దిక్కెవరు? కన్నతం డి 

లేడు. పెంచినతం డికి (వేమ లేదు.అమాత్యమాధవు లవమాన 

(గస్తులయినారు. ఈదు రాత్సుని దుస్తం(త్ర మనర్గ్లళముగా 

సాగుతూన్నది-వీని మనసు రాయికన్న గట్టిది-కోరరాని 
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క్రోర్కె_ కోరుతూన్నాడు-నన్ను రతీంచువాగు తేరా! 

హో 'దెవమా! 

(అమాత్యమాధవుడు వచ్చును) 

మాధ-._ మోహమ-గులకు వివేక ముండదు, మొట్టి 

కాయతో నే మత్తుతగ్గును. (హం నేశ్యరితో) అమ్మా, దినములు 

వంక-రె నప్పుడు చేవుడే రథ్నీంపడు, ఇక మానవు డేమిచేయ 

గలడు? నే నొక చిచ్చగాడను, బలహీనుడను, వృద్ధుడను. 

పీరనిజయుని మృత్యువు నోటినుండి తప్పించగలవా! అధికార 

మంతరించడముచేతి నీవలెనే నశ్వేశ్వరుని (పార్ధించవలసిన 

వాడచే! మనపాకిటి దైవము మచ యొదుటనే ఉన్నాడు, 

ఈతడు వర మివ్వకున్న స్వర్లమండలి ేవుడు మనల: కటా 

శీంచునా? సీ వంఠలెనది-నేనూ ప చూస్తాను. లాభ 

ముండదని ఎరిగినా మానువయత్నేమున కొరత ఉంచను 

(ర్ముదదామునితో) అమాత్యరుద్రదాములు గారూ, మో రిప్పు 

డధికారారూఢులు, చే నొక (ఛావ్మాణుడను, వృద్ధుడ్య వరు 

మాధవుడు, కా ర్యార్థినై విన్నపము వేసుకొన వచ్చినాను. 

పరమేశ్వరుడు మో హృదయమున చొచ్చి మా మానసమును 

దయార్ష్ర మొనర్చు గాక-పీరవిజ యునికీ నాకూ ఎట్టి సంబంధ 

మూ లేదు. కూతురువలె నేను చూచుకొనుచున్న ఈగోల 

తన(పాణములన్నీ అతనిపై నిథీ, ప్తము చేసింది-(బతికిన ఇద్ద 

హా (బతుకవలెను, లేదా ఇద్దరూ మరణించ వలెను-వారి వర 

స్పరానురాగ మట్టిది, కావున ఆదంపతుల (పాణములునిల్పు 
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డని మిమ్ము వేకుకొంటూన్నాను. ఎన్నడూ పరుల వేఢ 

లేదు. మో చిత్తము మా భాగ్యము. 

రు[ద-__అయ్యా అమాక్యీమాధ వాచార్యు వార, 

మిరు (పశ్న చెప్పితిశే నా శిరస్సు ఉ త్తరింపబడునని. . , ఆధి 

కారము యువకులనే కాక వృద్ధులను కూడా మత్తులను చేయు 

నని అనుభ వసిద్ధ మయించా) మొ గఖు విద్యాపారంగతులని 

వదంతి. .. కాని ఈస్వల్చ్పవిషయము మో రుగ లేకపోవడ 

మాళ్చర్య మే. రోూవజ్జీ వమూ ఐ+జకృపాఛత్రమును ధరించి 

యుంటిరి. కనుక _దెవదుర్విపాక విను ఎండబెబ్బ తిన లేదు. 

భగవంతుడు మీకు దీర్హాయువు నొసగినందుకు ఫలము చూచి 

నారా! అవకానమూ నై రాశ్యమూ మానవుని ఎట్లు అణగ 

దొకు?!.. నో విరా కమభూకీ మైనది! వ సమయమున శెట్టి దశ 

(పాప్రించునో తెలియకు. మోకు యానణ్జీవమూ ఉచ్చదశ 

యందే ఉందుమని తలచి ముందు వెన్క. లారయక పురోవృద్ధి 

చెందదగివ మాబోంట్ల నెట్లు నిరసించుచుండిరో కొంచెము 

క్తి పీ తెచ్చుకొనండి. మా శేఖ అప్పుడు ఉచ్చదశయం 

దడుండెను_ఇప్పుడు దానికి నీచత్వ మలవడినది. భాగ్యచ(కము 

మా కనుకూలించిండి. లక్కి కి లక్కి యే ఉ త్రమమార్లము. 

ఎంతో (పయాసపడి చేజిక్కిం చుకొన్న శత్రువును విడనాడి, 

పర మ సౌఖ్యసా(మాజ్యమున (పవేశింపశేయ నమర్గురాలైన 

పడతిని గోల్పోవువాడు వరమమూఖుకాడు కాడా? కనుక ఏరవిజ 

యుడు చావక తీరదు హాంసేశ్వరి నాకు దక్క కతీరదు-ఇవి 
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వీరఠములు కావు, యదార్థ వచనములు ,,.ఓరీ-నీవు పోయి 

వీరవిజయు నంత మొందించుమన అధ్యక్షునితో చెవ్వు. 
ఆజ్ఞాప త్రము పంపుతాను పొండి .. 

(రునదానుకు పోగా బుట్టు వీరవిజయుని గొంపోదురు) 

హాంనే__..నాన్న గాయ్యా, ఇక నాకెవ్వరు శరణ్యులు! 

మోకళ్ళయెదుటనే మ్ా కూతురూ అల్టుడూ మృతి చెందుతూ 

ఉంశు మో రూర కుంకుగా? 

మాధ___అవ్యూ, ఖెదీ (పాణ యులు తీసేటప్పుడు 

మహో రాజుగారితో మవవిచేసి నాగి యాజ్ఞ కొనవలెను. కావున 

మహో రొజు గారి అ జ్ఞ అగువరికిరా వీరవిజ ముని వధింప 

జూలరు. కనుక, నీవు తకుంమే పోయి, పీవిజయుని రహ 

స్యముగా చంవుశూన్నా రనీ అన సీవ్టకూడా అతనితో 

మరణింతు వనిన్నీ, రుద్రదాముడు (ప్రభువువారికి తెలియ జేయ 

కుండా ఇంకా ఎందరినో చంపీస్తూన్నాడనీ రాజుగారితో 

చెప్పి, ఇక్కడికి వారు వన్నునట్లు చేసి కారాగా రాధ్యతునితో 

నామాటగా వఏీరవీజయున హత్య కొం చెముసే పాపుమని చెప్పి, 

మీోనాశీ నీవూ అక్కడే ఉండండి వాత్య శానీయకండి. 
చేను వీని నిక్కడనుండి కదల నివ్వను. 

(వాంనేశ్వరి పోవును) 

(రాజూ రాణీ నేనానియు వత్తురు, రుదదాముకు 

ఆజ్ఞాష్యతముతో వచ్చి వారికి నమన్కరించును) 
మాధ...మహో రాజూ! అవిచారముపరమావధి నంది 
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నది, కృతఘ్నత మిన్న ంటిండి; ' నేనిక ఈ రాజ్యుఘున గుక్కెడు 

నీరు (గోల నొల్లను- ఇన్నాళ్ళూ సంతశమంగళనిధాన మగు 

ఈ రాజ్యము నా కిప్పుడు వెగటు పుట్టిస్తూన్నది. కాలమహిమ! 

మాసవులసంవవ వస్తువై భవముక్నూ కలకాల ముండబోవు- 
సుఖ మనుభవిస్తూ ఉన్నా మూనవస్వభావము మార్చు 

కోరుతూండును. ఇంతకాలమూ నౌకరిచేసి అలసిన నాకు 

విశ్రాంతి నొనగవలెనని (పభువువారికి ఇచ్చ పొడమినట్లుంది- 

అది యు క్షమే_పాత రోతగించు ననుట నిజము-ఇడే నా 

స ర్వాధికారములూ త్యజిస్తూన్నాను-మో చి త్తమువచ్చిన 

* వారికీ ప్రసాదించండి. 

వాం నీ__అ యో! ఇక నాకు దిక్కె.వ్వరు? 

మాధ___మిరు వృద్ధులవుట చేత కృష్ణ చేవ వాయునకు 

యువ రాజపదవి నొసగ నిరయించిరట, అది ఉత్తమము. ఇక 

(పధానిపదవి రుదదామునికి చెందనున్నది శాబోలు అదీ 

సర్వోత్కృప్ట మే. నాపదవితో కూడా కొన్ని రాజకీయ పశ 
ముల నర్పించవలయును. 

రాజు మెచిమాట-_గు[దచామా, ఏమందువు? 

రుద-(పభుచి త్రము. 

మాధ9ఇదిగో_నూూలిక్ కాఫరు జారరసమునము 

సై దండె త్తినప్పుకు భల్లాళ రాజులు మనసాయము కోరుతూ 

అంపుళొన్న వడ నము రాదాగారు పుచ్చుకొని రుద 

చాముని కిత్తురు) 

(వానుమ లకోటా అనూత్యుని కంద జేయాను) 
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ఈ కాగితము ముఖ్యమైనదని నా శిష్యుని చేత తెప్పించినాను, 

రుద.9 దేమిటి? వీ డెవడు? (వెలవెల బౌరును.) 

మాధ దీనిని (పభుశు వారు సావధానముగా పరి 

శీలి చవలెవని నా (తారని: 

రాజుల్రది మూ పరా(క్రమవివషయము కాదా? 

మాధ.___|పభూ! ఇది (పకృత మునకు సంబంధించిన జే. 

రాజు--ఇచేమో నా కొవగతము కాలేదు. 

మాధ__మో అమాత్యుల నడగండి_ ఒరాణి గారికీ 

కూడా ఐఏ విశద మే, 

రుద,__(ఆ(త్రముతో) (పభూ! నాకు దయచే కుండి. 

'రాజు---(ఇవ్వబో వ వలదని చూధవాచార్యుకు వారిం 

చును.) 

మాధథ.._(పభూ! దీన నితరుల కివ్వవద్దు. ఎంతో 
పియాసమున నాశిష్యుడు దీనిని సంరగహి చి నాడు-ఇ దప్పూడే 

ఒకని చంపీంద్కి ఐశా దీసికి తగిన శాంతి కా లేదు. 

రాజు అటులనా? (చదివి ఏమీ మాలిక్కా ఫుకు 

(వాసినజూబు! సంతక మెవరిది? ఓహో! రాణి+రిది మొంద 

టిది, కృవ్వరాయునిది రెండవడ్కి రుదదామునిడి మూడోది! 

మారు ముగ్గురూ యవనసే గానికి జాబు (వాయడానికి సేతు 

చేమి! 

రు(ద లది అమాత్యులవారి పన్ను గెడ! 
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రాణి=ఏదీ ఇట్టివ్వండి- చూడకుంశే వమి చెప్ప 

గలను! 

మాధ.._మహో రాజా! దాని నెవ్వరిక్రీ యివ్వు వద్దని 

మొదశు మననిచేసుకొన్నాను. నాకీ ర్తి దానియంచే నికీ ప్పమై 

యుంది. 

రాజు----(తిరిగి చదివి మన నగరము మోాదికి దండెత్తి 

రమ్మని దాఊొద్ ఖా. కాహాగజ్ఞమా? ఇవె మో రంపినా రా? 

వమి (దోవాము! (హనుమతో) ఓరీ, దీనిని నీ శెవ రిచ్చివారు? 

హను (పభూ!దీని నెవ్వరూ నా కివ్వలేదు. బలా త్కా 

రముగా రు(దదాముని చేతినుండి దీనిని సెరికినాను. 

రాజా. కారణ మేమి? 

హను-..మహో (ప్రభూ! భీమసింవాునికి దోవా మొనర్చి 

అమాత్యరుదదాముడు దీని సంపాదించగా వానితో పోరాకి 

నాచేత చిక్కం చుకొన్నాను, 

రు[డ-ఇది కేవల కల్పితము-వీనిని నే నెప్పుడూ 

మూడ లేదు. 

హాను.మహాో(పభూ! పురువవేషమున ఏరు నన్ను 

గాంచ లేదు. 

రు[ద-__సరిసరి-ర్రీవేషయు. వేసితివా? (పభూ ఇది 
బూటకమని [గహించినా రా! 

మాధ---రుుద డామా! (పభువువారికి కూర్చిన బంధు 

వువలె నటించి నీవు విదోవాము సల్పుచుంటివి-గిన్ను వలలో 

16 
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వేనుకొనుటకు మేమూ నాటక మాడవలసి వచ్చింది- ఈతడు 

శ్రీ వేవమున నీచెంత చేరినప్పుడు నీవు మోహించి ఏనిని 

వలలో వేసుకొనవలయునని కారాగారమునకు తీసుకొని 

పోతివి.అది నీవు మరచిన ట్లున్నావు-ఇదంతా కపటనాట 

కమే కాని లకోటా నీచేతినుండి సం గచహిండానికి వఏీడొనర్చిన 

పోరిలో మోాకిద్దరికీ తగిలిన గాయములు మాాతీము యథా 

గ్థములు. మో దుస్తులు తీసినట్టయి లే కనబకును-నే నానీ వీరి 

దుస్తులు తొలగించు. (అట్టు చేయ గాయ మందరూజూతుగు) 

రుద్రదామా! ఇప్పు డేమందువు] 

రుద-_ఏ మున్న ది-.అమాత్యమాధవుడు తన (పతి 

పతులను శిమ్యలచేత చంపించుటకు వనుదీయ డందును. 

(కారాధ్యముడు వచ్చును) 

అధ్య---మహో రాజా! (పభువువారి యాజ్ఞానునారము 

కా రాగారమున బంధింపబడిన శకైది ఫీమసింహూుుడు మృతు 

డాయెను, 

రాజు భీమసింవు డెవడు? వాని నిర్భంధింవుమని 

జీ నెప్పుడు శొసించితిని? 

అధ్య---- ఈ యాజ్ఞాషత్రము తిలకించండి (పభూ! 

త) 
రాజు_ఇట్టి యాజ్ఞపై రాజము[ద వేసినట్లు నాకు 

యాది లేదు.(రాణీరు[దదాములనుజూచి) ఇ దెవరు చేసినారు! 

ఛాణి._రుదదాముని (ప్రో త్నాహమున చేనుచేసినాను, 
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రుద. దేవీ, చే నొంటిగా దీనిని చేయుమన్నా నా? 

రాజు... మోరిద్ద రొ తోడిదొంగలు-స కే భీమసింసు 

జెవడు? 

రాణి... అమాత్యమాధవులు మరణించిరని చెప్పిన 

వాడు. అందుకే వాని శిశ్నీంచినాము. 

మాధ... అంతే శకాదు_రాణిగారూ రుద్రాదాము 

డునూ చేరి నన్ను చంపుటకు పంపినవాడు-నాచావు తవ్పింది, 

ఆ(పయోజక త(ము భీమసింహూునిదీ కాదు, రు([దదామునిదీ 

కాదు. ' 

రాజు(అధ్యక్షునితో) ఆత జేలాగు మరణించెను! 

అధ్య--నూతనామాత్యులైన రుదడాముగారు భీమ 

సింవాని చెల్లెలిని వెంటబెట్టుకొని కా రాగాకమునకు విచ్చేసి 

భీవుసింపూుని చేతీనుండి లకోటాను (గ్రహించడమున కై 

వానిని కత్తితో పొడిచిరట.గాయము లోతుగా మర్శుములపై 

తగిలినందున వైద్యు లెంత చికిత్స చేసినా "కార్యము లేక 

పోయింది. 

రాజు---స చే-తొలుత యవన నేనాని నాహ్వోనించుతూ 

లకోటా (వాస్కి అది వారి కంద లేదని (గహీంచి, తేనచేత్ర 

చిక్కి.౦చుకోవడానికి చేసిన యత్నమా యిది? యవనుల కీ 
యు త్రరము నందకుండా చేసిన చెవరు? 

వాను... ముహో(పభూ! వీరవిజయుల నడిగితే ఆసంగతి 
పఏిశదము కాగలదు. 
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రొజు. ఏరవిజయు డీ పాసొదమున నుండవలయు నే? 

వూాధ___ అది మిాయాజ్ఞ, కాని అమాత్యరు[.ద డా 

ములవారు ేవు ఏరవిజయుని చంపించ నుద్యమించి కారా 

గారమున నొక చీకటికోణమున నిర్భంధిం చిరి- ఈసందర్భమున 

వారే జజ్ఞాపత్రము (వాసివారు.అది వారివద్దశే ఉంటుంది. 
ఖో దె 
రాజు...రుద చామా!వదీఆజ్ఞాషత్రము? రాజబంధువుల 

చంపించు నధి కారము నీ శకెవ్య రొసంగిర్? 

రుడ-_మహా రాణీగారి యాజ్ఞను భాతాంగా భావిం 

జీ ప్ ర్ట చడము సేవకుల వదా. (ఆజ్ఞాపష( తము నిచ్చును) 

రాజు... బౌగుబాగు_ మో రిద్ద మా ఒకరి యాజ్ఞ వొక్ర 

రనువర్హించి ఈ రాజ్యమును ఏమి చేయనెంచినారు? దాఉదు 

ఖా4ను పిలిచి మోరు నిర్వహింపదలచిన కార్య మేది! 

రాణి ఇందువల్ల మేము జ్మరుకొనదలచిన చేమో 

లేదు-మోా(వతివ నిలువ 'బెట్టడ మే. 
౦ టు 

ససెన్యము రప్పించెదరా? న న్నంత మొందిస్తే నాప్రతిష్ట 

నిలుస్తుందా! ఏమి దురూహ్య రాజనీతి! ఈయూహా నీశే 

తోచిన చా? 

రాణి..వారివారీ ! ఎంత మాటాడుతూన్నారు 
(ఏడ్చును) 

మాధ-నేనాధి పా-మోకృపాణిని కాలితో తన్నిన 
అవమానము రాణిగారి పశ్చాత్తాప 'బావృములతో పోవు 
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నన్నాను- జ్ఞాపకమున్నదా | 

రాణి చూచినా రా మహారాజూ! మూ యెదుట 

మొ అన్ధాంగి నె "బత్తిపొడుస్తున్నారో-ఆడ వారము-ఏకువక 

మేమేమి చేయగలము? 

మాధథ..ఏమి! రాజకార్యము లన్నీ నిర్వహించ 

Xలరు, (దోవాుల పాగణములు తీయగలరు-.పర రాజులతో 

రాజకీయవ్యవహోరముల గూర్చి ఊఉ త్తరక్షవత్యు తరములు 

(వాయించగలరు-రహూస్యాలోచనకు వారు పెట్టిన పేరు? 

రాజు_పుగుషులవలె పతివ్యవహోరమూూ నడుప 
గలగు, రాజ్యము లేలగలరు! సౌరే_దాఊదుఖా( కేల జాబు 

వాసినారు? 

రాణి. మో తో నెన్ని సారులు మనవిచేసినాను 

మాధవాచార్యుల భారము తగ్గించండని? 

మాధ---వృద్ధు.౫ యువకులకన్న అల్పజీవులుు గళిత 

వివేకులని నే నెన్నో సారులు మనవిచేయడ మే కాః అమా 

త్యపదవి వీడి సన్యసిరిచ వలెనను కోర్కెను పలుసారులు సూ 

చించినొను.మహో రాజదంపతులు దానిని లెక్క చేయలేదు. 

నాయధికారము నిప్పుడే న్వీకరించినట్టయి లే కొద్ది కాలములో 

మవో రాజుగారి యధికా'రమూ స్వీకరింపవచ్చును. 

రాజు...అమాత్యుల వారి పల్కుులు యధార్థములు, 

నారు (బావ్మాణులు (బవ్మాచారులు కావున ఆత్మసంయమ 

మాచరించి ఇవామును రోకగించగల్లినారు, నేను కుత్రియు 
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డను అధికారభోగలాలస విడువ తేకున్నాను. అమాత్యుల 

వారి అధికోరభారము తీర్పవలెనంకే యవనపాహిని మేల! 

ఇంకేదో కారణ ముండవ లెను. 

రాణి__.అదడీ మీ రెరిగిన జే.కృవ్ణ రాయనికి యువ 
రాజపదవి నొసగండని చేను మొర సెట్టగా మిరు సమ్మతించి 

నాచే కాని అమాత్యుల మోమోటముచేత కార్వరూపమున 

పరిణమింపచే య్మలే కుండిరి_ వారికి రాజ దోహియెన ఏరవిజయుని 

యందు అభిమానము హె చ్చవడము చేత అతనిని యువ 

రాజుని చేయ వారు నిశ్చయించినారు కనుక మో ఆటలు 

సొగనివ్వలేదు. అదీకాక రాజ్బదోహు లందరూ. దళబద్భులె 

దువ్యా్యహము పన్నినారని తెలియవచ్చినద్కి అట్టివారి కడ్డు 

క(రగా చేసను రప్పించడమయినది. 

రాజు... వహ్యా శే! ...మాధవాచార్యులవారు రాజ 

(దోవులూ మిరు రాజభక్రులునా! రహస్యముగా వా 

శీబు చేసినారో తెలియలేదు కాని మో రాజభక్తి మాత్రము 

మాకు పర మసుఖదాయక మైన బే! మన చేశమందలి (దోవుల 

నడచడానికి యవనచేన రప్పించినారా! (భటులు ఏరవిజ 

యువి తీసుకొనివత్తురు. వారి వెంట వాంసేశ్వరీ మీనాఖీ యూ 

వచ్చెదరు ) 

మాధ.నిజమైన(దోవాులెవరో ఇప్పుదు తేలుతుంది- 

మహాపభూ! ఇజే ఏరవిజయుకు, లకోటాను గురించి (పశ్నిం 

చండి, 
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రాజువీరవిజ మా, లకోటా వృత్తాంతము నీ జైడిని 

నంత దాచక చెప్పు. 

పీఠ_._రు[దచాము డీ లకోటా దాఉద్ఖానుకి పంప 

నున్నాడని ఎరిగి అందువల్ల మన రాజ్యమునకు ముప్పు మూడు 

నని (గహించి వానుమనుండి దానిని పుచ్చుకొని భీమసింవున 

కిచ్చి తురకల కందనివ్యకుండా భద్రము చేయుమున్నా ను. 

రాజు. భీ మసింవ్యాు డమాత్యమాధ వాచార్యుల వారి 

(పాణములు గొన కృృతనిశ్చయుడై యుండెను కదా అట్టివాడు 

నీకు మిత్రు డెట్లయ్యెను! 

ఏర.__నా మానసమునకు శూలాయమానమైెన (పశ్న 

యిది ఐనా (ప్రభువారు న్యాయమూర్తులు కనుక ఇసుమంతా 

దాచక మనవిచేసెదను. (ప్రభూ! అమాత్యుని చంపుట కుద్య 

మించిన వాళ్ళలో ముఖ్యుడను నేను. 

రాజు_చి(త్ర మే! ఇందుకు హేతువేమి! 

ఏర___(పభూ! (భాంతియే దానికి హేతువు. నాకు 

కారావాస మమాత్యున మూలముగా సంభవించిందని 

అపోహ ముండెను. 

రాజు. రామరామ! మేము రుదదాముని మాటవిని 

నిన్ను చెరలో బంధించినందు కమాత్యుల వారు మాతో కల 

హించి మాకు (పతిగా తమ వూచీమోద నిన్ను విడుదల 

చేసినారు. 

ఫీరఠ.రు(ద్ర దాముడు నా కత్యంత మి(తునివ లె నటించి 
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యధార్థమునకు విరుద్ధము గా బోధింప వానిని నేను విశ్వ 

సీంచినాను. 

మాధ__మహో(పభ్యూ వీరవిజయుని స్వభావము మో. 
కిప్పు డవగతీ మందా? 

రాజు...వాటి తుతియుల్కు నేనానుల్కు రాజభక్తులు 

కదా గుద దామా, వీరవిజయునియెడ నీ కింతపగ మేల! 

హాం సే___నాన్న గారూ? ఈనిషయమున నేను కొంత 

చెప్పవలసి ఉంది. సిగ్గు బిడియము విడిచి న్యా నుమూ ర్తులైన 

మో ఎనుట నిజము చెప్పుతూన్నాను. రుదడాముడు ఏరవిజ 

యుని (పాణములు వారింప నున్నాడని ఎరిగి, వానినెబ్లు నా 

బతిమాలి పాణరతుణ మొనర్చుదామని పోగా ఆకీడు నన్ను 

మోహింది మిమ్ము అనరాని మాట లనెకు. అవి మాతో 

మొరపెట్టు కొందామన్న మోద ర్శనము కానీయ లేదు, 

రొజా వగు) 

హాంనే.___.అమాత్యిరు[ద్ర వాములే! 

రాజు_బ రా, పదవీ నందకముంచే (పజావీడనము 

నకు రాజదో)వా: మునకు గడంగిశే! ఏరు నిజముగా అమా 

త్యులెతే రాజ్యముకూడా స్వాధీనము చేనుకొనరా! కానీ, 

అదృవ్టవశమున వేళ కే మెలకువ వచ్చింది-ఓయీోా? పీరవిజ 

యుని సంకెళ్లు విప్పి రుదదామ గారి కల౧కరించండి. 

పహాధ-___అమ్మా! హంనేశ్వరీ! చూచినావా రాజ 

కృపా(పభావము, ఒక్కకిరణము (పసరించి (పజావీడనాంధ 
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కారమునెట్లునళిం ప జే సెనో, మిోనావ్నీ! రాజ(దో వావిపాంకు' 

రములు పెరికి వెచుటలో హనుమా నీవూ నొనర్చిన సేవకు 

పారితోషీకముగా మికిద్దరికీ వివాహము సమంజసము, మహో 

రాజుగారు మికు తగిన జీవనోపాధి కలుగ జేసదరు. 

రాణి... ఈ మోనాశ్నీ నాకు విశ్వాసార్హ వలె నటించి 

ఏరి కుచకమందు చేరిందా? 

మాధ..కుచక్రము పన్నినవాళ్ళము మేమా! అది 

పన్నినవారు మిరు, దానిన భంగమునగ్భుటకు మేమూ 

ఒక కపటనాటక మాడవలసివచ్చింది-.మహో(పభూ, మోనాథీ, 

హీనకులసంజూ-తెనా దాని రాజనీతినె పుణీ రాజభ కన్నీ 

(పనంశాగ్గ్డము “వుటచేతనే డానిని నా పరివారమున చేర్చి 

హాం సేళ్వరికి తోడు చేసికిిని, వారి శీలము లఎతిపవిితములు. 

రాజు. అమాళత్యమణీ, ఈదోవుల మాటలు విని 

నేను మోయెడ అపరాధి నైతిని తుమించండి. 

మాధ..(పభూ! అ ట్లనవద్దు- నే నంతా ఎరుగుదును, 

విూరూ వీరవిజయుని తమి స్తే నాకు సర్గశుభములూ చేకూర్చి 

న క్ల-సమర్జుడైన రాజకుమారుడు ఏరుడూ, గుణనంపన్ను డూ 

నైనవాడు-అట్టివాడు తమ గారవమునకూ విశ్వాసమునకూ 

అపాత్రుడు కాడు... .ఇంకొక మాట._అతేడు హం సేశ్వరికి 

పియుడవుటచేక నే నిదివరశే వారికి గాంధర్య వివాహము 

చేసినాను. అది మీ రంగీకరించవలెనని (పార్థిస్తూన్నానుం 

రాజాం ఇడి న్యాయమే, వాం నేశ్వరీకృప్ణ రాయల 
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కనో్యోన్యానురాగము కలదని నమ్మియుండడము చేత వారికి వివా 

పాము చేయ సమ్ముతించినాను. అది మాయ. . . ఏరవిజయా, 

అపోవాముచేత నిప్కా_రణముగా నిన్ను “క్లేశ పెట్టినాను. నీవు మా 

వంశజుడ వగుట హం నేశ్వరీ[పణయము నీకు యోగ్య మే. చేను 

వే న తిని కావున వాంనేశ్య్వరతో బాటు విజయనగర 

రా జ్యేశ్వరిని కూడా నీ కప్పగిచుతూన్నాను. 

నేనా జే! వఏీరవిజయ యువరాజునకు జే! 

మాధ___ఇక నాపని సరి కావున మోరందరూ నాకు 

సన్యసించ నొజ్ఞ నొసగండి. (లోన శంఖనాదము) 

రాజు సేనాస్సీ ఆధ్వనేమి! (అతడు పోవును అమా 

త్య శిరోమణ్సీ మీరు సన్యసించియే యున్నారు. కాని ఈ 
రాజ్యమందలి (వేమ అను రజ్జువు మి వ్య్చిహమునకు బంధించి 

నది; దాని తెగగోయుట మోాచేతిలో నుంది. భటులారా, 

(రుదదాముని చూపి ఈ(దోహిని వనాగుచేత తొక్కిం చండి. 

మాధ.._ మహో(పభూ! పనిని జంపించ నేల? అల్పుడు! 

మోారూ రాణిగాయా విశ్వసించినారు కావున రెక్కపవుగుగు 

వలె కొంతసేపు చెలేగినాడు. స్థానబలిమే కాని వాని బలిమి 

నున్న. కావున పీని నానగొంది కారాగారమున యావజ్జీవ 

మూ బంధించిన చాలును. చంప నక్కర లేదు. 

రాజు& పీర_..ఉదాళరుల రీతి యి క్లే ఉండును, 

(సేనాని వచ్చును) 

సేనా_..నువ్మపభూ! శ్రీశృంగేరీవీఠాధి కారులనుంచి 
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అమాత్యమాధవులను తక్షణమే అంపుడని వార్త వచ్చింది. 

మిళిం- శ్రీవారు దయచేసిన పత్ర మిదిగో (రాజు 

కిచ్చును.) 

'రాజు_వమి ఏరి భాగ్యము! (అమాత్యుని కిచ్చును) 

మూాధ___నాకు పల్లకి వల! అధికారమును విడుచువా 

ని కందలమా? పరిహాసాస్సదము! 

మిళిం..ఆచార్యవర్యా! పది విద్యను బహూకరించ 

డము, 

మాధ_ మేలెనమాట. చేకేవో కొన్ని (గంథములు 

రచించినాను. వాటిని (శ్రీజగద్దురు శంకరాచార్యులవారి 

భవ్య చరణముల కర్సీంచి కలరు నయ్యెదను. శాంభట్టుూ, 

ఆగంథములు (శ్లీవారిపాదుకల యెదుట నుంచు. మహాప్రభూ! 

నాకు సెలవు దయ నేయుడు- 

రాజు.....అమాత్యవ ర్యా, ఫపూర్వయుగముల (బాహ్మ 

ణులుఆత్మనియమపట్టభ్మదు లై (ళా పొదవి శ రాదపి” అనిద్వివిధ 

కర్మల నాచరించి యశ న్పాందు అయినారు. ఈయుగమున 

నిద్యాసంపాద నమూ రాజ్య కార్య నిర్వహరణమూా అను ద్వివిధ 

కర్మలు నిపుణతతో నిర్వ రించి మోబోంట్లు ఇవాపరము లా 

న్టీంతురు. కాలానుగుణముగా జరిగిన మార్పిది. కావున మో 

యశ స్పాసేతుహిమాచలమూ వ్యాపించి ఆచంద్ర తారార్క- 

మవును. మోబోటి బుషుల సంసర్ల మబ్బినందుకు మేము ధన్యు 

లము, వై వల్యమూ స పరమహం౦ంసవరి.వాజకాచార్య శ్రీవిద్యా 
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రణ్యజగద్లు రూ.నావందనము వేళొనండి. (శ్రీవిచబ్యారణ్యస్వామి 
జీన మః॥ 

మాధ=_ ఏర విజయయువ రొజూ! వాంనేశ్వరీ!. విగా ర 

న్యోన్య_పేమమున (ప్రభుభ క్రివతాయణ్నులె- వరిల్లండి నేనిక 

పోయి. నచ్చెదను సమస్త మంగళాని భవంతు, స్వస్తి 

(వజాభ్యః, 

ఆ! సమౌ పము "= 
ఆశ్ 












